
 רבי אברהם אבולעפיא

  וזאת ליהודה

   

  אגרת וזאת ליהודה

  :יהודה המכונה שלמון' אברהם אבולעפיא לר' אגרת ששלח ר
  

ק לעולם בל ימוט ורשעים צדי, שמן ששון מחבריך' כ משחך אלקי"ע, אהבת צדק ותשנא רשע
עיני נגרה ולא תדמה , רשע ורע לו צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו רשע וטוב לו, לא ישכנו ארץ

צוד צדוני כצפור , עיני עוללה לנפשי מכל בנות עירי, משמים' מאין הפוגות עד ישקיף וירא ה
קראתי שמך , רתיאמרת נגז, צפו מים על ראשי, י"ן ב"ו אב"צמתו בבור חיי ויד, אויבי חנם

קרבת ביום אקראך אמרת אל , אל תעלם אזנך לרוחתי לשועתי, קולי שמעת, מבור תחתיות
ראית כל נקמתם כל , שפטה משפטי, עיתותי' ראית ה, ריבי נפשי גאלת חיי' רבת ה, תירא

  :מחשבותם לי
  

נם מקט, בקשו לדעת מעלת הסולם, וכל הקדמונים מחכמי אומות העולם, כל הנביאים כולם
, ולא עברו לגבולם, לדבר ולחבר לכבוד בעל גמולם, כפי כוחם וחילם, ויתנו קולם, ועד גדולם

, ומהם באו אל היכל אולם, מעין לבם נעלם, ומהם ראו מרחוק ומהם מקרוב ומהם שהסולם
לא ידעו ולא יבינו , ולעבוד את הנבראים נבראו ונערכו, וזולתם מהמון העם מעליהם סר צלם

ואם כן יאשים שמם חנם , ואחרי דעתם נמשכו, אף על הקדמונים נסמכו, כובחשכה יתהל
אשר , ושוכני הקצות כקצת התוגרמים והכושים, אשר דעתו כדעת הנשים, לאיש מן האנשים

מעידים על סוד הצירופים הנבדלים , דיעותיהם נמשכות אחרי האישים המתחלפים
ולמטה , ניכר למעלה ממדרגת הקופיםוהם במדרגה הסולם הנזכר אשר לחכמים , והמשתתפים

עם אנשי החסד , ואם הם הנחשים השרפים, ממדרגת בני אדם אשר בעד החלון משקיפים
ואיה יתגלה ענין , לגמלים ולחמרים, הדרכים הישרים, הם מורים, וחכמי הכדורים, נאספים
ויובן , בין עם הארץ ובין הבור, להבדיל לכם הדיבור, אשר הוא יסוד לכל הצבור, הטבור

וישיגו השלמים אם הנפשות הנפרדות , שבין הפרידה והחבור, למשכיל סוד אמתת העבור
לדורי , הבורות, או אם תשאר באחת, ואם הנפרדת תנצל או תרד לבאר שחת, רבות או אחת

ואמנם , או תתגלגל פעמים שלש כדמות לילית, או תשוב להיות לפני התחיה הכללית, הדורות
ומענין , עים סוד היבום מענין יהודה ותמר כלתו עם ער ואונן ושילההיוד, בעלי הקבלה

כענין ויתעבר במשה , אלימלך ונעמי ומחלון וכליון ובועז ורות וסוד יולד בן לנעמי והדומה לו
וכולם עם דעתם סתרי השמות והחותמת עם , יותר מכולם, בסוד הבל הם היודעים סוד הסולם

להוליד , מושכלות הן ידועות ומהן מביאין החכמים הקדמותוידוע כי המורגשות וה, הספירות
והמושכל כולל בתחלת הוויות עשר ספירות , המופת בצורות קיום לאמת כל ראיה והיקש

והמורגש כולל , החשבון מפני שהם ראשית כל המושכלות הנולדות מהמחשבה השכלית
' ל שני ענינים שהם ראויאחד המורגש והמושכ' ויהי, בתחלת הוויתו חמשה מיני השגה חושית

אבל מפני חלשתם אין בהם כח להיות הקדמות , להאמין לפי מינם והם המקובל והמפורסם
ואמנם הם בעצמם אינם צריכין לאמתם , ולפיכך לא תוליד מהם הקדמה מופתית, ההיקש
כ לא אאריך בשלשת הנזכרים "והמפורסם ידוע לכל לפי התחלפות אנשי הפרסום וע, בראייה
אבל אזכר מעט במקובל לבד וזה מפני שהמקובל נחלק , מורגש והמושכל והמפורסםוהם ה

ומפני שעיקר אמונתנו נשרש בקבלה ובשמועה אזכרם ואדבר בם אחרי דברי , לחלקים רבים



במהות כל קבלה בכלל ואומר כי שם דבר הנקרא קבלה בכלל דומה לשם דבר הנקרא שמועה 
שמועה וההבנה צריכה אל נושאים כן הקבלה צריכה ל כי כמו שה"ולשם דבר הנקרא הבנה ר
וכמו שהנושאים השמועה וההבנה הם גופים כן נושאי הקבלה הם , אל נושא אחד או רבים

וכמו שהגופים מתחלפים בעניניהם מצד מהותם ומצד מקריהם כן המקבלים קבלות , גופים
ברים המקבלים כל אמנם אין לי צורך להאריך פה בענין הד, מתחלפות במהותם ובמקריהם

קבול כי אם בקבול אנשי תורה שקבלוה המקובלים מאומתינו בלבד שמצד אותו הקבול 
ואומר כי הקבלה הזאת הנעלמת מהמון הרבנים המתעסקים בחכמת , נקראים בעלי הקבלה

והם חלקי דעות השם על דרך עשר ספירות , התלמוד נחלקת תחלה לשני חלקים בכלל
ריד ביניהם מקצץ בנטיעות והם המגלים סוד הייחוד וחלק ידיעות הנקראות נטיעות אשר המפ

ב אותיות אשר מהם ומנקודותיהם ומטעמיהם הורכבו השמות והחותמת והם "השם על דרך כ
ושני החלקים , המדברים עם הנביאים בחלומות ובאורים ותומים וברוח הקודש ובנבואות

, כ הם נעלמים מרוב החכמים"סמים ועהאלה אינם מורגשים ולא מושכלים ראשונים ולא מפור
ואמנם ידיעות השם מצד פעולותיו אינה מענין הקבלה והיא צריכה אל חכמת המחקר אשר אין 

והקבלה הזאת , דברי פה לפי דרכיהם של החכמים ההם הנקראים פלוסופים חכמי המחקר
והם , ואני קבלתי פירושיו משנים עשר מפרשים לפי ספריהם, כולה נכללת בספר יצירה

והקרוב , והשלם שבהם אשר הורה בכולם ידוע, וקצתם מורים בקצתם הקבלה וקצתם בכולה
וידוע שכל הנמשך אחר דעת , והחסר שבם פירשו לפי דעת החוקרים, לו המורה במקצתה

החוקרים ירצה להפך כוונתו זאת ויקרא את השלם אצלו חסר מכולם ואת החסר שלם מכולם 
ואין , והמקובל ירצה לאמת ולקיים דעתו כמו שזכרתיה,  הדעותויהיה האמצע בינוני לשני

ספק כי החלק הראשון קודם במציאת זמן הלימוד בקבלה לחלק השני והשני קודם במעלה מן 
והמגיע אליו הוא אשר יצא שכלו לפועל , כי היא תכלית בבריאת אישים מן האדם, הראשון

אבל הראשונים כולם מן המקובלים , ולבדו והוא אשר נגלה עליו אדון הכל וגלה לו סוד
הנזכרים נקראים נביאים לעצמם וישתתפו עמם יודעי השם מצד פעולותם קצת שיתוף בזה 

והנקראים נביאים מזה הצד הם המדברים בלבם במחשבותיהם הרבות המתחלפות , השם
ונושאים ונותנים בינם לבין עצמם בלבד ואור השם מאיר להם על קצת מחשבותיהם בקצת 
עתות המחשבה אור קטן והם מכירים בעצמם שזה האור הוא מזולתם אך אין דבור בא להם 

אבל השנים הם כולם נביאים שמתחילין לאור באור , שהוא דבור כי אם אור) הוא(שיכירוה 
החיים ומשם מתעלים מאור לאור מתוך משא ומתן של מחשבותיהם המורכבות והמתוקות מן 

וי הזכות אל הייחוס עד שוב דבורם הפנימי דבוק אל דבור השיתוף והמתקרבות מתוך ריב
שהוא מעין כל הדבור ומתעלים עוד מדבור אל דבור עד שהדבור האנושי הפנימי כח בעצמו 

בין מצד ציורו של הדבור בין מצד הדבור בעצמו ואלה הם ' ומכין עצמו לקבל דבור אלוק
ענינו קודמת לקבלת עוד ידיעות כ קבלת עשר ספירות ו"א, הנביאים באמת במשפט ובצדקה

, אלא אם יאמר אומר כי הספירות בעלי השמות שבהם נבדלות זו מזו, השמות ולא יתהפך זה
וזה כי בעלי הספירות יקרא להם שמות ויאמר , כי זה אינו כוונת בעלי השמות ואדוני החכמות

ליון מצד היות כי הספירה הראשונה שמה מחשבה ויוסיף לה שם לבאר ענינה ויקראוה כתר ע
הכתר דבר מונח בראשי המלכים שהראש דומה בכלל הגוף למגדל הגבוה בכל העיר אשר 
בתוכו היכל המלך והוא מקום שכינתו והכתר אינו ממין הראש אבל הוא מקף כולה מלמעלה 
ועצם הראש מתעלם בתוכו ככה מחשבה מורה מעלת העצם האלקי והכנתו והעצם מסתתר 

ויוסיף לה שם ביאור ויקראנה עוד , ין שם תוך ולא חוץ ולא פניםבתוכה על דרך משל שא
ככה יעשה לכל ספירה וספירה מעשר ספירות , אויר קדמון וענינו מבואר יותר מענין כתר

ועמקת דרך זו של , ובעל השמות כוונתו כוונה אחרת מעולה מזאת מאד מאד ואינה, בלימה
מוקה ומעולה ממנה והיא לבדה משתתפת שמות היא עמקה שאין בכל עמקי מחשבות האדם ע

וידוע , המחשבה האנושית עם האלוקית לפי יכולת האנושית ולפי מה שהאדם מוטבע עליו
שמחשבת האדם היא סבת חכמתו וחכמתו היא סבת בינתו ובינתו סבת חסדו וחסדו סבת יראת 



עצמו ועצמו קונו ופחדו סבת תפארתו ותפארתו סבת נצחונו ונצחונו סבת הודו והודו סבת 
ומאוד עמקו מחשבות השם אשר יצר את האדם , ו"מל"שכ"סבת מלכותו הנקרא בלתו ב

  :בצלמו בצלם דמות תבניתו
  

ואם באת לפרש אלו הענינים המפוזרים בין ספרי וחבורי מהם מפורשים מהם הרמוזים הייתי 
חבר כי לא קדמני אדם מקובל ל, צריך להאריך ולסדר ולהעריך סדר קבוע מועתק מהם

וכל , בקבלה ספרים מבוארים יותר ממני לפי מיני שני חלקיה הנזכרים בספירות ובשמות
ואולם כוונתי בזאת האגרת , פ"ראיותי ומופתי הם בנוים על סתרי תורה שבכתב ותורה שבע

יהודה המכונה שלמון היא להודיע לו ' השלוחה דרך מנחה לכבוד החכם הנכבד החבר הנאמן ר
כבר קבלתי חלק הידיעה הראשונה הספירות הנזכרות לפני קבל החלק ולכל רואיה שאני 

השני כי לא ימצא השני אלא אחר המצא הראשון עם היות בין שניהם שתוף גדול כשתוף 
ושתוף ידיעת השני פעולת בריותיו על דרך המחקר עם אלו החלקים , ש החיה עם המדברת"נפ

ושלשתם על דרך משל , יה ומדברתשהם שני חלקי הקבלה הוא כשתוף הנפש הצומחת לח
ואם יחשוב בעל הספירות לדעת בתורה שבכתב או בתורה , בשותפם כדמות כהן ולוי וישראל

כ זאת "ואמנם כתבתי ג, פ לפי נסתריהן יותר ממני יודע לו אחר זה שהוא תועה ומתעה"שבע
רת על ל בן אד"ר אברהם ז"שלמה ב' האגרת השנית להודיע לכם אחי כי מה שחשב הרב ר

ל כבר סדרתי למודי "והראייה על זה שאני ש, עניני או מה ששמע היה הכל הבל ורעות רוח
ולמדתי המקרא ודקדוקי הפעולה די ספקי עד שחברתי בדקדוק עוד ספרים מספיקים 

) א(ולמדתי תלמוד גמר, ללומדיהם עד שיקראו בעלי דקדוק בדורינו זה כל יודעם כפי הצורך
ולמדתי דרשות ואגדות וברייתות , שהספיק לי ממנו לדעת קצת המצותופסק משני מורים עד 

ולמדתי חכמת האלוהות , ולמדתי הגיון וחכמת הטבע וקצת הלמודים בלי עמקה, למוד בינוני
ולמדתי מקצת חכמת הרפואות מפני ידיעת עניני הגופים והתחלפותם בעבור , על דרך המחקר

ולמדתי המורה הנקרא מורה הנבוכים מורה , שיש לה מבוא גדול בחכמת הטבע וכן חולין
סעדיה וספר חובת ' באמת בעומקה מופלאה עם סתריו ועמו המלמד וספר האמונות לר

וכל אלה עם ספרי אברהם בן עזרא בחכמתו הניעוני והביאוני לבקש , הלבבות לרבינו בחיי
  ):החכמות(סוד הספירות והשמות ודרכי החותמת 

  
הביאני אל תפארת הנבואה אבל הביאני אל התהללות החכמה וכבר וכל הנזכר לפני דעתי לא 

אבל בהגיעי אל השמות ובהתירי קשרי החותמת נגלה אלי , נאמר אל יתהלל חכם בחכמתו
ואז , אדון הכל וגלה לי את סודו והודיעני עד קץ הגלות וזמן התחלת הגאולה על גואל הדם

מות גם בתושבחות מופלאות מחודשות הכריחני להתבאר בנבואה והביאני לדבר ולחבר בחכ
יהודה את כל זאת אשוב ' ואחרי הודיעי אותך אהובי חבירי הנכבד אתה ר, ושירות נעימות

) ת(להודיעך שאני שמעתי מפי אנשים נכבדים נאמנים עליך שמיום הפרדי ממך התעסק
 בחכמות וקבעת עתים לתורה אבל לא ידעו לומר אם שום קבלה משני מיני הקבלה אשר

כ לא יכולתי לדבר עמך בה אפילו ברמז קטן עצמיי כי "ע, זכרתי קבלת או לא קבלת דבר מהם
אחיטוב ' ועתה הכריחני לדבר עמך בזה המעט הכתב ששלח הרב לבני פלירמו לר, אם במקרה

שהיה מלא נאצות ולא היה שום דבר חכמה כי אם חרופים וגדופים כמנהג הנערים הקטנים 
רבים מרואיו הכחישו חתימת ידו וקראוה מזויף ואמנם אני שהכרתי שאינם בעלי דעת עד ש

מדבריו ענינים ידועים לענות לו על דבריו להודיע לך והדומים לך שהדברים שחשב או 
ולפיכך אודיעך שבעלי הקבלה הספירות חשבו לייחד השם ולברוח מאמונת , ששמע היו להפך

השלשה אחד כן מקצת בעלי הקבלה השלוש ועשרוהו וכמו שהגוים אומרים הוא שלשה ו
והנה הם רבוהו תכלית הריבוי , מאמינים ואומרים כי האלוהות עשר ספירות והעשרה הם אחד

ואלה יודעים שלא עלה למעלה מעשרה , והרכיבוהו תכלית המרכבה ואין ריבוי אחר העשרה
ר שהוא ולא ירדה השכינה למטה מעשרה ולא הבדילו בין הצבור שהם תשעה ובן שליח הצבו



והיודעים לחלק הספירות ולכוללן יודעים שהספירות הם תשע נטיעות רמז לתשע , עשירי
מראות שראה יחזקאל הנכללות בפסוק אחד והעשירי שורש האילן אם האחד פרי האילן או 

אבל הסבה הראשונה שבראה אין , והוא הפרי' האחד שורש האילן והעשירי יהיה קודש לה
והגן , ירה אבל סופר הספירות והוא אשר נטע האילן משרשו ועד פריוסוף לפי דרכנו אינה ספ

  :עד לא כי הוא מקום הנטיעות כולו הנטועים בעדן
  

שתי אזנים שומעות , ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים
יב עין הקבלות ושתי עינים רואות פני המלך ודע מה מלמעלה ממך עין רואה ואזן שומעת וכת

ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים ארבעה ראשים עדים , עשה גם שניהם' רואה ואזן שומעת ה
נאמנים ארבע פרשיות בתפילין שהם שמע והיה קדש והיה בארבעה בתים שהם קשרים 

מוחו של תינוק סופר עשר הספירות שהם נכללין בארבע לפי , במקום שמוח של תינוק רופס
זה ' כאלו נכתבו יוד אלפי(ד אשר האצילות נאצלות משם כזו "ב ג"אצורות האצילות בדרך זו 

ומזה תדע כי המורכב אחרון שהוא האדם הכולל כל הספירות אשר שכלו הוא , )אחר זה
השכל הפועל כשתתיר קשריו תמצא עמו הייחוד המיוחד ואפילו האצילות הראשונה שהיא 

וצורות תפילין של יד לעד ברורה , המחשבה המייחדת עם סוד החותם וביד כל אדם יחתום
אשר ביד כהה כנגד הלב שהוא מקור חיים כולם ושם ארבע פרשיות בבית אחד וזה סוד כולל 

קשרים ואל ' שנחלקים בסוד הציצית אל ה' כי הבתים הם כולם ה, ד"ח"מלת אחד על דרך זו א
ועוד ', מנם דארבע בתים סי' בית אחד סימנו א' ד' חוטין והתפילין נחלקין כך אל א' ח

  :'ד' בתוך א' והם תוך הבתים על כן באה אות ח' הפרשיות כולם הם ח
  

וידוע כי הכחות הפנימיות והרוחות , והנה סוד אחר נגלה מסוד הרכבת הפרשיות עם הבתים
הנעלמות האנושיות הם תוך הגופים נחלקים ובעצם אמיתת כל כח וכח וכל רוח ורוח כשיותרו 

ס "רם הראשון שהוא אחד בלתי שום שניות וכולל רבוי עד אמקשריהם ירוצו אל מקו
וההתרה מגעת עד למעלה שמזכיר שם את השם מתעלה ויושב בראש הכתר העליון והמחשבה 

בחכמה ' שואבת משם ברכה משולשת שהוא מלוי החסרון כמו שנאמר ואמלא אותו רוח אלקי
, ת וברכה מכח הממלכהובתבונה ובדעת ובכל מלאכה כי גם המלאכה מקבלת שפע אצילו

נמצאת אומר שהמזכרת השם שואבה מזכיר הברכה מלמעלה ומורידה מלמטה ונמצאת למד כי 
לשה בסוד ברכה משולשת "ברכת הכהנים בשמות הקבלה הנזכרתם בשמות הקודש משו

תחלה שהם ששים , כלומר מספר מלת ברכה שלש פעמים היא נכרת מדרך מספר אותיותיה
' ה ה"א ותדע זה מסוד פסוק אחר והוא אמרו אשרי העם יודעי תרועכנגד שהיו ששים רבו

כ "כי סוד ברכה זכר וע, בקול שופר' באור פניך יהלכון והוא סוד אמרו עלה אלקים בתרועה ה
ר של ברכה "תבין זה מן השלש שלש ב, זכרון תרועה נאמר ביום הדין לסלק מידת הדין

ה ותמצא "ו עם ע"ה חבר תר"כה ותמצא עה הנשאר ממלת בר"ותמצאו תרועה ועוד שלש כ
ם כלומר הכח "ץ עם שמי"והמחבר זה החיבור בידיעה לא במקרה הוא אשר יחבר אר, תרועה

התחתון הארציי הנקרא ארץ ושמו יבשה שנאמר ויקרא אלקים ליבשה ארץ עם הכח העליון 
 יבשה וכן רקיע עם, האלקי הנקרא שמים ושמו רקיע שנאמר ויקרא אלקים לרקיע שמים

עולים במספרם כמספר השמים והארץ ולפיכך נאמר אשרי העם יודעי תרועה ולא אמר תקעו 
באור פניך יהלכון ' ולא עוד אלא שהשלים הענין של הברכה באמרו ה, ולא שמעו אבל ידעו

ורמז העם הוא המיוחד שבכל העמים והוא , פניו אליך' בסוד הברכה באור האמצעית יאר ה
ועל שאר עמים נאמר ועתה לא ראו אור בהיר הוא , סוד התרועה ולא זולתוהעם הידוע והוא ב

ועל ישראל בהיותם בגלות מפני שהסתיר פניו מהם וסלק שכינתו מביניהם נאמר , בשחקים
והשלים וכפל ואמר יושבי בארץ צלמות אור נגה עליהם , העם ההולכים בחשך ראו אור גדול
רמז לכלל ' תדע כי הפסוק הראשון תיבותיו הם גוהנה , כי אי אפשר לומר זה על האומות
ב תיבות לו רמז אל תוספות שני הברכות על השלישי "הברכה שהיא משולשת והשני ג



עוד כי כל הברכות הנכללות תחת הברכה , ברכות' ב תיבות לו רמז אל תוספות ב"והשלישי ה
ל שבע כנגד וכשתשים הכ, הכללית האחת המשולשת הן שש ועם הכללית הן שבע ברכות

שבע ספירות תחבר אותם אחת שהיא המשולשת המיוחדת בעצמותה תמצא הכל עשר כנגד 
ולפיכך הכהנים נושאים את כפיהם ומחלקין אצבעותיהם בחלקיו ידועים , עשר ספירות

בקבלה ליחידים כדי לקבל כח האצילות מכל הספירות יחד בייחוד אחד לשאוב הברכה 
  :שקה הכל השורש עם הענפים והעלים והפירות ואוכליהםהכללית מן הברכה העליונה המ

  
וידוע כי צורת היד והכף צורה כללית מורכבת מיוחדת והיא שורש לאצבעות והאצבעות הם 
ענפים ליד נחלקים בצורות מתחלפות בגדול ובעובי ובכח ובפועל ובאורך וברוח ובמערכת 

כי ,  אצבע ובקצת ענינים האחריםמקומות ונבדלו זו מזה בענין ובסגולה ונשתתפו בשם מלת
האברים באברים יש מהם מתדמין מאד ויש מהם רחוקים מהתדמות ויש מהם נוטים נטייה 
גדולה אל הצד האחד מן הקרוב והרחוק בדמות ויש מהם נטייה קטנה וכמה אמצעיים יש בין 

מתוק וכן הנטייות וכך דרך המראים והצבעים שבין הקצוות כלבן ושחור וכן במטעמים כמר וה
הקולות קול הרעש וקול הלוחש וכן הריחות ריח מושך עם הפכו הידוע בלי מקום וכן 

לפיכך כל יקריב המקריב הכחות , הממוששים כענין הקור והחום והלח והיבש וכן בכח הכחות
כ קדמו המדות לשכל כדי לזכות בהם "צריך שיקריב הזך אל הזך כדי שיתאחדו בזכות וע

והנה תדע עוד שיש בברכת כהנים נוספות בכל פסוק לפי סדר , שמותהרוחות הנפשות והנ
והשלישי נוסף על הראשון ועל ' ה אותיות ונוסף עליו השני ה"אותיותיה כי הראשון יש בו י

ו כי תוספות "ה שמו כלומר בשם יה"והנה התוספות בשם השם והרמז בי' השני נוסף ה
כ לפי סוד "כ ר"כ ר"ו והנה תוכם עוד ר"וכללם יה' ה' ה' ותוספות האותיות ה' ב' ב' התיבות ב

כ סודם כתר ורמזם בכלל יחד סוף תוך וראש וסוד תוספותם "ג פעמים ר"ברכה ברכה ברכה ו
  :אל ידוד אלוקים

  
ראה גם ראה היאך צריך להזהיר מן המדות המתחייבות מן הספירות היש שם מציל מהם ואת 

עשו חוזרות להתברך ולברך במעשה עם היותם בעלי והידים ידי , השם האומר ואין מידי מציל
הריב שופכי דמים בידי עמלק וידי משה כבדים ויהי ידיו אמונה עד בא השמש והסוד תלוי על 

כ בזכרנו קול קול "וא, אמרו כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וכאשר יניח ידו וגבר עמלק
נים ונשים ברית יחיד מכריע יעקב בהזכרת השם ככתבו במקדש עם הידים ידי עשו בעליו

בינותים והיא ברית הלשון וכן נעלה בתחתונים עם ברית מילה ונשתף הדיבור המוליד 
תלמידים עם המעשים והכח המוליד בנים עם התנועה אשר יד ורגל רמז לשני הענינים בהם 

ב אותיות המגלות סוד הספירות באמת לא במקרה מיד נקח קבוץ הכחות יחד ונרים "בכח כ
ם בשם השם ונקבץ הגלויות ונדחי ישראל יכנס השם למען שמו שכן כתיב לא "ל ירושלי"דג

והנה סוד שלם רמז אל חסרון השכינה מעירנו ומתוכינו , למענכם אני עולה כי אם למען שמי
  :ספירות יחד' ומציאותה הכוללת י

  
ע עשר ספירות ודע כשתכלל שפ. אל שובה לשכון בתוכנו ובארצנו ובבתינו ובבית מקדשינו

ודע שאלו האותיות , בחשבון המרובע מן אחד עד עשרה יעלו שכינה כאלה א ב ג ד ה ו ז ח ט י
הקדושות העשר מורות ענין כל הספירות ומי שחושב לדעת הספירות בלתי הוראתם טועה 
ומותעה ומתעה אבל צריך להתבונן באמיתתינו אחר קבל החכם מדעתו ראשי פרקים שקבל 

מרבו עד משה מפי הגבורה וצריך לדעת שתופם והבדלם וסגולתם ושמותם וצורות מרבו ורבו 
חותמיהם איך תשתתף החתימה עם הכתיבה והכתיבה עם החתימה כדמות מה שאנו עושים 

ל כי מכלל החתימות הוא וצריך לכלול הספירות העליונות עם האמצעות "ל א"היום במלת א
ד ה ו ז ח ט י י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ק ר ש ת ך ם ן ף והתחתונות לפי שלשים צורות אלו א ב ג 

  :ץ א



  
  :הידועים לכל ורמז לחכם די

  
כלומר תמצא שיש ' והשתכל בעצמך השתכלות שלם ועיין בם עיון תמים ותמצא בצורות א

ועוד המחשבות נמשכות ויורדות מן , על זה' כ תורה הענין ראש א"למחשבותיך ראשית ע
ספירות האצבעות דרך הצואר עד תוך הלב אשר ' ה' שסופיהם ההראש אל הזרועות השתים 

ועוד המחשבה מתפשטת מצד שמאל ויורדת עד הכליות אשר אחד , משם מתפלשים הזרועות
א בעלות שלש צורות כלליות כולל שלשה עולמות מעלה "מהן ימנית ואחד שמאלית והנה ה

ה מחשב לב מבין כליות " ברכוהנה סימן, ומטה ואמצע וסימן שלשתם זכר זרוע כוליא ראש
ברכה ' מקבלת מכח צורת א' ולפיכך צורת ב, יועצות על כן עצת חכמה שהיא עצתה היא תקום

מן הכליות והיא פושטת ידה לקבל מהן למטה ואין פני החכמה אל המחשבה כי אינה יכולה 
וגם , הלקבל ממנה פנים אל פנים על כן יש פנים בלתי הברכות השניות ואין פנים בראשונ

של ברכה קבול ' של בראשית מעידה עליה עם ב' שיש לה לחכמה אשר ב' ראוי לצייר ב כזו ב
ר כלומר "ש' של ארור המן אשר סודו בשר וענינו ב' ומפני א, קטנה של מעלה וגבולה מלמטה

של ברוך מרדכי סימן ' המורה על החכמה הוא שר העולם כלומר של כל בשר לפיכך היה ב' ב
א שהם אותיות כוללות ראשי שני הענינים וסופיהם ורמז "תייה ויובן זה מסוד נביהמשקה והש

  :י שיש טהור"להם אבנ
  

ח רמז אל ראש שם "הנה לב מבין וסוף שם מו, כי יש לה ראש וזנב' צורת בינה כזו ג' וצורת ג
ואלה , ת"ד רומז לראש שם דע"ה וסוד שם כב"ב רומז על ראש שם בינ"ה סוף שם ל"חכמ
שתם בהם שלש רוחות צומח שוכן בכבד חי שוכן בלב מדבר שוכן במוח וסימנך כולם השל

והנה הם שלשת מקורות הגוף ושם העיר מיום השמה רמז אל עיר , כאחד קדושה לך ישלשו
קטנה ואנשים בה מעט שהוא משל נשוא על גוף בן אדם ועל התחלף כחותיו כמו שנרמז 

ותחברנה עם '  שני הביצים שסימנם לפי ראשם בבמורה ובשתוף עמהם המקור הרביעי שהם
כ הם משמשים בלשון הקודש המקור "לם וע"ם הנזכר יהיה סוד ארבעת מקורות הגוף בכ"כל

יהודה הנגיד אשכנזי ' כך קבלנו מספרו של הרב ר, לם בראשי התיבות והשמות"אותיות בכ
ל מוורמשא אשר "שכנזי זאליעזר א' ל מרוטנבורגו והענין הראשון קבלנו מספרו של הרב ר"ז

ואמנם , לא היו בזמנינו ונשארו זכרוניהם בספריהם ואלו ראינום שאלנום על יותר עמוק מזה
היות צורת גימל מורה על צורת בינה הוא מצד היותה נשרשת בלב וחוט השדרה שהוא בעל 
ין ראש וזנב ברדת דרך ישרה ממוח הראש מוציא ממנו קול בדרך ממנו הלב וממה שנזכרת ב

ותדע שכמו שנמצא צורת אברי גוף מתחלפות צורות האותיות ותוכן הספירות , מה שלא נזכר
מתחלפות ומשתתפות וכאשר תחשוב לומר על ספירה אחת זו אינה זו האחרת תמצאינה 
שאינה היא מצד והוא הוא מצד וכשתתיר כל קשרי הספירות תייחדם בעל כרחך וכשתייחדם 

י אם הייחוד וכשתהיה מייחד מן המיוחד לא תמצא שם שום תכלית הייחוד לא תמצא בם כ
רמז אל זה כשתתן כל העצים המתחלפים עם שרשיהם , ספירה כי אם הסבה הראשונה בלבד

וענפיהם ועליהם ופירותיהם אל כבשן האש ישובו כולם ראש תחלה וכשיותרו מן האש ישובו 
וזה רמז הכל היה מן העפר , אל העפר שהוא הדשן הנקרא עפר ותדע זה מעפר שריפת הפרה

והמספר המושכל לעד הנאמן כי בהתיכך הרכבותיו ישוב הכל אל ראשיתו , והכל שב אל עפר
  :שהוא אחד

  
על כן המתלוצצים עליה לא הכירו שרשה ולא , וזה הדרך אינה נבואה אבל היא מביאה אליה

 והשם יודע כי זה ,ענפיה ועליה ועליהם נאמר כי רבים חללים הפילה ועצומים כל הרוגיה
שכתבתי לך עם מה שתראהו באגרת הרב שאני שולח לידך כדי שתגיענה לידו לא ' המעש

הייתי כותבו בשום פנים לולא ההכרח העתיד להיות המכריחני להודיעכם מה שראוי להמשך 



אחריו והיא ידיעת השם בשם על דרך סתרי תורה ספר יצירה ושאר ספרי קבלה הדומים לו 
וייחדתי לך זה הקונטרס הכפול לרמוז שתכפה אהבתך , ה שהם עקרי השגת האדםבענינים אל

בקבלה אחר אהבתך החכמה ותרוץ ממעלות הדעת הקשורה במוחך ומשם תרוץ בכח 
המחשבה השכליות להוציא הכל מן הכח אל הפועל אולי יתעשת אלקים לנו ונגביר האמת על 

 הברכה והעדר הקללה ונכריח את הטוב השקר ונגביה החיים על המתים ונחייב בנו מציאת
שינצח את הרע ונגרש הרע מפני הטוב ונקרא את הצדיק צדיק ואת הרשע רשע ולא נהיה 

  :ת לפי מחשבות ההבל"חנפים מהפכים כוונת ממציאנו י
  

ועתה אני מחלה פניך מאד שתעיין בדברי עיון יפה כראוי לאיש כמוך ואל תדינם בתחלת 
וראה והבן מהם מה כוונתי בהם , ובה אבל דינם אחרי ברור שלםמחשבה לא לזכות ולא לח

שלמה דעתך בדינך ' ואחרי שירדת בם לסוף דעתי לפי מחשבותיך תודיע לרב ר, כפי יכלתך
ואמנם דע כי מה שהתרתי בזאת האגרת בחלוקה ההכרחית בארבעת הדברים , ובמשפטם

ן סוד העבור שהיא אצלם הראשונים שבה היתה כוונתי לרמוז לך דעת המקובלים בעני
שהנפשות מתגלגלות להשלמת הדין כמו שנרמז בספר הבהיר במשל הפת המעופש ושהחסיד 

' והראייה כי על כל מוצא פי ה, הגומל חסד לקונו הוא הלומד תורה והוא סבת חיים הנצחיים
יחיה האדם שהיא תורה שהיא יצאה מפי השם ועליה יחיה האדם כשממית עצמו עליה מרמז 

היא אוצרו ' ם כי ימות באהל אל תקרא באהל אלא כי ימות בה ושם נאמר על ענין יראת האד
וסוד הנשמות נרמז שם לפי זה עם ענין אמרם אין בן דוד בא עד שיכלו כל , משל תמרים

הנשמות שבגוף הוי אומר כל הנשמות שבגוף האדם ויזכו הנשמות לצאת ואז בן דוד זוכה 
  :בכלל האחריםלהולד כי נשמתו תצא חדשה 

  
וכן הרב הקדוש מזכיר ענין סוד העבור בפירוש איוב בטענות אליהו ליישב דעת החכם בענין 
צדיק וטוב לו הוא אשר גמור ומשפט צדק ניכר לכל בתחילת המחשבה וכן רשע ורע לו ואין 
מחשבת הקושיא אלא בהיפוך הסדר כי על כן צריך לחדש מציאות מן ההפוך פעמים שלש כמו 

כ בספר תורת האדם בשער הגמול שלו וכלל אומר לך על כל זה בסוף דברי " הרב גשרמז
דע כי התורה עם הדבור כולו הוא כחומר למחשבה ומה שהמחשבה חפצה לתת צורה , והוא זה

בחומר הנזכר על דרך משל החומר מקבל צורה ההיא כי החומר כמראה שמקבלת כל הצורות 
א היו האומות מתחלפות ולא הדיעות והאמונות וכדומה ומראה אחריה מה שקבלה ולולא זה ל

כ המחשבה היא דבר שבה מצטיירות החכמות ולולי זה לא היה הכתוב אומר חכמים "לו וא
פנים שנאמר מחשב להרע לו בעל מזימות ' המה להרע ולהיטיב לא ידעו והנה החכמה בעלת ב

מחשבה אינה כי כן אני זוכר ה מצרפה למעשה ו"ל מחשבה טובה הקב"יקרא וכן בא בדברי רז
והנה שם המחשבה הרהור ואמרו אסור , ה מצרפה למעשה"בתלמוד מחשבה רעה אין הקב
וכבר ידעת פירוש הרב בפרק , ל הרהורי עבירה קשין מעבירה"להרהר אחר מידותיו ואמרו רז

ם מהמורה והוא פירוש מעולה ולפי זה כולו נאמר כי לא מחשבותי מחשבותיכם ולא דרכיכ' ג
הלא ' דרכי ועל מה שהיה אומרים במחשבתם הרעה נאמר להם אתם אומרים לא יתכן דרך ה

וידוע שנפש המשכלת היא בעלת המחשבה והיא אחת ומחשבותיה שתים , דרכיכם לא יתכנו
והמחשבה לה כתר עליון והיא המביאה לידי הפעולות הטובות והרעות ואמנם הנפעלות 

והמתבונן במפעלים ובמה שיתחייב מעצמן ומכחם , ן רעותובסכלות כול, בחכמה כולן טובות
ידע זו אותם כפי הבנתו וכפי המשכתו אחרי הדעות הנאמנות אצלו ואין בחינת ההבנה כי אם 
בדיעה ואין דעת בלי בינה ואין בינה כי אם בחינה בין החכמה והסכלות ואין חכמה בלתי 

כ המקובלים כשלא יחשבו " ואהשתכלות ועיון ורוב משא ומתן במחשבת הנפש המשכלת
בחכמתם מחשבת נשמתם ולא יתחכמו עד שיבדילו כי כוונתם בין הדיעות עד שיאמינו מה 
שיאמינו בחכמה ובתבונה ובדעת מעט הבדל בין קבלתם ובין קבלת מקובלי שאר אומות 

  : זהו אשר רציתי לגלות לך מצורת ענין שם קבלה ודרכיה. קבלתם



 רבי אברהם אבולעפיא

  שבע נתיבות התורה

   

   אגרת שבע נתיבות התורה

אמרת יי צרופה מגן הוא לכל החוסים ). "'י' משלי יח" (מגדל עוז שם יי בו ירוץ צדיק ונשגב"
  ):'לא' תהלים יח" (וב
  

ר עלי ראשן יפחד אנוש מהן וארכובותיה מפניהן "ן ש"הא הא ויוד סבות לכל סבה על כן נשק
  :דא לדא נקשן

  
א מעלה קיטור כאש כבשן אמן יהא "יתהפכו כחות ולא ישן לב טוב ויתעדן בעולם הבא ה

  :ברוך שמיא רבא
  

  :ו גודל לאלקינוכי שם יי אקרא הב. גדלו ליי אתי ונרוממה שמו יחדיו
  

  :שבעה המה עיני השם המנהיגים אור תורתו משכיל שלם קום ותבקשם ובלבך תטע יראתו
  

משכיל פקח עין לבך לראות תורת אמת ושמה מקור מופת וכתוב בדם והיו למופת אות סודו 
  :מגלה שם אחי יפת

  
  :אודה יי בכל לבב בסוד ישרים ועדה

  
  :תורת יי תמימה משיבת נפש

  
  : נאמנה מחכימת פתיעדות יי

  
  :פקודי יי ישרים משמחי לב

  
  :מצות יי ברה מאירת עינים

  
  :יראת יי טהורה עומדת לעד

  
  :משפטי יי אמת צדקו יחדו

  
ולגלות לזה תכלית , לקבץ כל הצבור קבוץ החכם עם הבור, ראשית הדבור והתחלת החבור

ולמסור , ם דרך עניניהםולתת לכל אחד מה, ולהסתיר מזה עניין צורת הטבור, סוד העיבור
כפי , ולקחת מאלה הנמצא עמהם עד אשר הראוי יקח חלקו, לאלה מפתח לפתוח שעריהם

, אשר לא ידע ערכו, והפכו תדבק לשונו לחכו, ויעיד על צדקו, ויבדוק את בדקו, משפטו וחקו
 ואשר ימצא, כי שקר נסכו, ולבעל כרע את ברכו, לא במצרים ולא בעכו, ולא הפר את מלכו

כי התורה אשר , כאשר בעיני כל איש יכשר, יערכו במערך יושר, לפי הדרכים השתים, בנתים



  :עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר, שמה ספר הישר
  

ר בגימטריא ישראל וממנה תודענה כל המתהוות "כי מאש" ספר רזיאל"וכבר נודע בקבלה מ
 והמורות המחשבות השוות בעלות מדרכי סתרי המצוות ובה תתקשרנה התאוות המעדנות

  :האמונות והתקוות
  

ולפיכך ראוי להודיע למעמידי הישיבות אשר בכל הסביבות עניני האותיות והתיבות המורים 
להבדיל בהם בהבדלות , על מציאות הזכרים והנקבות היחידים והיחידות והרבים והרבות
ויתגלה זה כולו בשבע . תקרובות בין הרעות והטובות ובין המחשבות הצודקות והכוזבו

  :נתיבות אשר בהן נכללות כל החכמות בשבעים פנים נחתמות לכל הלשונות והאומות
  

  :והנני כולל ענינים בזאת האגרת למזכרת והיה לכם למשמרת
  

  :אלו הם שבע נתיבות התורה
  

וזו הדרך . הנתיב הראשון כולל הבנת קריאת התורה כפשוטה שאין מקרא יוצא מידי פשוטו
וידוע שכל אחד מבני אדם בתחלת הוויתו . ה היא ראויה להמון העם אנשים נשים וטףשב

ואחר שיש בבני אדם קצת אנשים לומדים וקצת נשאר בלתי . בילדותו ונערותו הוא מכללם
). 'יב' איוב יא" (ועיר פרא אדם יולד"למוד כלל על דרך הכרת האותיות ונאמר על כל אדם 

וד אותיות שימסרו לו קצת קבלות עד שיהיה בעל אמונה מקובלת הדין נותן שהנמצא בלתי למ
ואשר יגלגלוהו תוך גלגלו יניעוהו תוך גלגל הפשט עד שיראה כאלו למד וידבק במה שקבל 
  :ממנו כמו שידבק בו מי שלמד פשטי התורה כדי לכבשו תחת הנתיב הזה הראשון

  
 אותם הוא שהם מתגלגלים הנתיב השני כולל הבנת הקריאה בפירושים רבים אבל הכולל

כענין המשנה והתלמוד שהם מגידים ביאור פשטי , סביב גלגל הפשט ומקיפים בו מכל צדדיו
" ומלתם את ערלת לבבכם"שנאמר . כענין ערלת הלב שהתורה צותה למול אותו, התורה

 ולפי הפשט לא יתכן לקיים זו המצוה לעולם אם כן צריכה פירוש והוא כמו). 'טז' דברים י(
אם כן ". ושבת עד יי אלקיך"ובא אחריו , )'ו' דברים ל(' וגו" ומל יי אלקיך את לבבך"שנאמר 

ואין מילת בן שמונת ימים כמוה שאי אפשר . 'מלת הלב היא לקיחת דרך אל התשובה לשם ית
ואם כן מילת הילד היא כפשוטה בהכרח . לפרשה תשובה כמו שחשבו ערלי הלב וערלי הבשר

  :ות כבר נתגלו קצתן לנו שבח לאלוהוא לתועלת רב
  

וגלגליהן מקיפים שני הגלגלים . והנתיב השלישי כולל הבנת הקריאה על צד דרשות והגדות
ל למה לא נאמר ביום השני כי טוב מפני שלא שלמה מלאכת המים "הנזכרים כענין אומרם ז

 ולדרוש בה והנה קראו זו הדרך דרש להורות שבה אפשר לדרוש ולחקור. וכן כל כיוצא בו
וכיוצא בזה קראו גם כן אגדה או הגדה והראשון ענינו משך והוא . גם כן ברבים לאזני כל

והשני ענינו ספור דברים נאים שהשומע . תרגום והוא טוב למשיכת הלבבות אל דרך טובה
  :חפץ להקשיבם בתאוה

  
ידים להבדיל ומזו הדרך מתחילים היח. והנתיב הרביעי כולל המשלים והחידות שבכל הספרים

מהמון העם כי ההמון יבינום על אחד משלשת הדרכים הנזכרים קצתם יקחום כפשוטם וקצתם 
ובזה יקרה . יפרשום וקצתם יבינום כדרשות והיחידים ישיגו שהם משלים ויחקרו במשליהם

  :להם שמות משותפים גם כן כמו שהתבאר ענינם מן המורה
  



וארבע הנתיבות הנזכרות לפני זו הנתיבה . ת לבדוהנתיב החמישי כולל דרכי הקבלות התוריו
ואמנם זו . המוניהם בשלשה מהם וחכמיהם ברביעית עמם וזולתם, כל האומות משתתפים בהם

החמישית היא תחלת מדרגות חכמי הקבלה הישראלים לבד והיא שבה נבדלו מכל ההמון 
תחת שלשת שבעולם ומחכמי אומות עולם ומחכמי ישראל הרבנים בעצמם המתגלגלים 

והמשל על זו הדרך כגון ההוראה שתורתנו המורה באות הראשונה שבה . הגלגלים הנזכרים
ד ספרים וכגון ח "ב אותיות גדולות הן בכל כ"וכ. שהיא ב של בראשית שצריכה להיות רבתי

ורבים כיוצא (). ושני נונוין הפוכים ויהי בנסוע הארון כאלה , של וחרה שראויה להיות כזאת
ומלאין וחסרין ואותיות מלופפות ועקומות וכיוצא . מקובלות לפי המסורת מבית ומחוץבהם מה

והדורך . ולא נתגלה מאמתתם דבר לשום אומה זולתי אומתינו הקדושה. בם שהם מינים רבים
דרך האומות יתלוצץ מהן כי יחשיב בם שנכתבו לבטלה והם להטעאות הקבלה וטעו בם טעות 

יתת נתיבותיהם הכירו מעלותיהם והתבאר להם מסתריהם כי קדש ואמנם היודעים אמ. גדולה
וזו הדרך היא התחלת חכמת צירוף האותיות בכללה ואינה ראויה אלא ליראי השם . הם

  :ולחושבי שמו לבדם
  

ארוכה מארץ מדה ורחבה "ועל דרך זו נאמר . והנתיב הששי הוא נתיב עמוק עמוק מי ימצאנו
ראויה לנזכרים המתבודדים ברצותם להתקרב אל השם קרבה והיא , )'ט' איוב יא" (מני ים

ושם . ואלה הם הבאים להדמות בפעלם אל פעל השכל הפועל. ניכר בם עצמם' שיהיה פעלו ית
זו הנתיבה כולל סוד שבעים לשונות שהוא בגימטריא צירוף האותיות והיא השבת האותיות 

וכל דבר . בלימה שסודם קדושאל חומרם הראשון בהזכרה ובמחשבה על דרך עשר ספירות 
. שבקדושה אינו פחות מעשרה ולא עלה משה למעלה מעשרה ולא ירדה שכינה למטה מעשרה

ובעשרה מאמרות נברא העולם ובעשרת הדברות נתנה התורה והעשרות המורים על זה הם 
פי ותחת זו הדרך גימטריא ונוטריקן וחילופים ותמורות וחילופי חילופים וחילופי חילו. רבים

כי הם . חילופיהם עד עשרה חלופין וזה מפני חולשת המחשבות האנושיות שאין לחילופן קץ
דומים לפרטי היצורים שאין להם קץ ואף על פי שחמרם אחד צורותיהן מתחלפות ובאות עליו 
  :זו אחר סוד זו

  
 ל בטלוה בזו הדרך לפי מה שאמר בפירוש התורה בענין אליעזר"אברהם בן עזרא ז' ודעת ר

חניכו , "וירק את חניכיו"על גימטריא שלו שעולה שמונה עשר ושלש מאות ונאמר עליו בעניו 
לא דברה תורה בגימטריא שאם כן , ואם הוא דרש ובן עזרא אמר על זה. כתיב וזהו אלעזר

ואיני חושב עליו שנעלם ממנו עניין זה אבל אולי אמרו . יעשה אדם מן הרע טוב ומן הטוב רע
 והדין היה אתו לפי מה שזכרנוהו בשלשת הדרכים הראשונים כי ספרו נכתב ,להסתיר הסוד

וזה סוד זה המשכיל יבין ואם יזכה "להמון כולו מלבד מקצת מקומות שהעיר עליו באמרו 
  ":יבחין

  
וספר השם וזה הנתיב הנכבד ) ע"של הראב(וכל שכן שאני כבר ראיתי פירושו על ספר יצירה 

נאמר ', ענין ידיעת השם המפורש והוא הרמוז בספר יצירה בפרק בוהנורא ממנו יתגלה מקצת 
ב אותיות חקקן חצבן שקלן "כ, פשוטות' כפולות ויב' אמות וז' ב אותיות יסוד ג"כ"שם עליו 

  :'וכו" המירן וצרבן וצר בהן נפש כל יצור וכל העתיד לצור
  

והוא ראוי לנביאים והנתיב שביעי הוא נתיב מיוחד וכולל כל הנתיבות והוא קדש קדשים 
ובהשגחתו יושג הדיבור הבא מהשכל הפועל על הכח הדברי , לבדם והוא הגלגל המקיף בכל
ל "כמו שאמר הרב ז. באמצעות השכל הפועל על הכח הדברי' שהוא שפע שופע מהשם ית

והוא ענין דעת השגת מהות . והוא נתיב אמתת הנבואה ומהותה' בפרק לו' בחלק ב" מורה"ב
להשיג ממנו שהוא ברא , ד כפי מה שאפשר למיוחד שבמין האדם שהוא הנביאהשם המיוח



  :הדיבור האלוקי לו על פיהו
  

והיא אפשר זולת היות חושקו , ואין ראוי לכתוב איכות זה הנתיב הנקרא קדוש ומקודש בספר
ב למסור לו בו שום מסורות ואפילו "ב ושם בן ע"מקבל תחלה פה אל פה ידיעת שם בן מ

  :רקיםבראשי פ
  

ואם כן הנה כבר כללתי לך בדברי אלה שהם בתכלית הקיצור לפי מה שצריך לדבר בם עניני 
וזה מספיק לפי מה שכוונתי אליו להתחיל בו בזאת האגרת . נתיבות שכל התורה נכללת בהן' ז

אברהם הנקרא בשמי אברהם לכבוד השם ולכבוד אברהם ' שאני שולח לך אחי הנכבד כבוד ר
  :ה"אבינו ע

  
ועתה אחל בחרוזים ורמזים על סולם התורה וראשיהם הפוכים כמלאכים עולים ויורדים 

  :נערכים
  

  :אברהם אב רהם ירד
  

  :אברהם אב רהם עלה
  

  :מי שלג הכיר ברד
  

  :מים מבור עמק דלה
  
  ):הבא' אלו ראשי התיבות לחרוזים בע(
  

  :אמת סולם בראו צור להורות
  

  :בלימה הם שמם עשר ספירות
  

  :יל עשרה מאמרותראה משכ
  

  :הליכות התנועות הדברות
  

  :מזוגים מבלי מזג יצירות
  

  :אניתם מלאה מסחורות
  

  :ברוחם נשקלו כל התמורות
  

  :רחוקים ממאורי המאורות
  

  :הברות הלשונות בם קשורות
  

  :מכנים שם שפחות לגברות
  



  :יחידים כאבנים היקרות
  

  :רצופים הם מסודרים כשירות
  

  :ורותדבקים על דמות חמר בצ
  

  :המוני עם פרטים עם כללים
  

  :לבוש מעי הלא הוים וכלים
  

  :ענו לי אם בגופי הכסילים
  

  :מנבא יה לבבות נאצלים
  

  :הכי חושק להחכים הסכלים
  

  :רמזים מלאו לוחות פסולים
  

  :בכל לשון נתיבות המשלים
  

  :אבל אישים בלי מדע אוילים
  

  :מתוקים מדבש דברי נבלים
  

  :שביליםהנאות גוף ערובות על 
  
  :יו שלם ומספריו מגלים"ר
  
  :חרם צור בארבעה דגלים"ב
  
  :מת אתם שמות שרים עלולים"א
  

  :מוציאם השכלים העלולים
  

  :ידועים ללבבות המהולים
  

  :מסורים באמונה לשכלים
  

  :מקובלים אבל עולים ויורדים
  

  :באותיות מצורפים שקולים
  

  :ומאזניהם הברות והבלים
  



  :יםרקיעים עם יסודות השפל
  

  :עקבם ראש לראשי הפעלים
  

  :מקורם מקור חיים כפולים
  

  :קרואים נעבדים לבעלים
  

  :דרשום וחק רום מאצילים
  

  :להלל בם אדון המהללים
  

  :הויות הם בשם השם כלולים
  

  :דעו מי הוא יסוד ערים בצורות
  

  :רמוסים מבלי חקים ותורות
  

  :בלי מדע נפשות נאסרות
  

  :רצוים מבלי שעות גמורות
  
  :יאים מפשעים ועבירותיר
  

  :כתבם צור באותיות בהירות
  

  :הלא הם תוך צרור חיים צרורות
  

  :גויתם לבר אצלם שמורות
  

  :לפי דעת בני זרים וזרות
  

  :שאר התאוות בלי סדורות
  
  :קר הדת וקבלות מסורות"י
  
  :סרס לחקור בם כל חקירות"מ
  

  :מצורפים בלבנו להורות
  
  ):'ו' משלי ח" (י משריםשמעו כי נגידים אדבר ומפתח שפת"
  

תרתי בלבי ועיינתי שכלי וידעתי סוד מכתבך ויסוד מחשבתך כאשר בקשת וכוונת בו 
להודיעני אמתתו ומהותו והכרתי והבנתי מתוך דבריך הנעימים ומקרב מאמריך היפים המורים 



ת והמודיעים לנו רוב השגותיך ותשוקת נפשך בחכמות העליונות ובהשגות הרוחניות המוציאו
שמחת עולם עם , ובראותי כי כן הנה שמחתי שמחה מאד. שכל כל משכיל מן הכח אל הפועל

טוב מציאותך והויתך ומיד נקשרה נפשי בנפשך קשר אמיץ ונדבקה רוחי ברוחך דבוק חזק 
וכל דבריך ישרו בעיני והיטבת דבר כאשר דברת בם כי הם כולם דברים שבאו מופתים על 

 שבם ראוי להקשות עליך קושיה גדולה ולא עוד אלא שבו רק בפרט אחד. אמתתם בכלל
וקל עלי לבלתי חשדך על . בעצמו אתה מקשה על עצמך ודבריך סותרים בו זה את זה

. שנעלמה הסתירה שבין דבריך מעיניך מפני שנראה לי בדבר ההוא שבמרירות לבך דברת בו
קושיה העמוקה דרך כ אודיעך ה"רק אני צריך לעוררך על הסתירה בעצמה האלקית ואח

ואהיה כמעורר ישן שחושב להיות ער כשאינו מכיר במהות שנתו ובאמתת . אהבה וחבה
ואחבר אל הפרט ההוא עם הקושיה תמה אחד ופלא מחודש אצלי והוא קרוב לדעתי . תרדמתו

  :להיותו נמנע והיה אצלך מחויב לפי דבריך
  

דעים שיעידוך על האיש הנעלה ואומר שהסתירה שבאה בדבריך היא היותך מוסר דינך ליו
והנה . שהסתרת שמו ממנו מפני שמחה על מה שאין בידו למחות והוא שמחה על מה שלא ידע

גנית אותו במה שידע ואתה אינך בקי באותה הידיעה שלו ואיך האשמת על היותו מוחה על מה 
נתי זאת היתה כו. שלא ידע ולא האשמת עצמך תחילה על היותך ממחה על מה שלא ידעת

בענין הסתירה ואמנם קראתיה עוד בשם סתירה מפני שאמרת בסוף הענין ההוא שהוא זריז בו 
ובקי בענינו כי אין דרכו דרך טובה ושכחת דרכך וחייבת לה הדרך הנבחרת בכלל והיא 
  :ששללת אותה מדרכו בכלל

  
קר ואני אודה לך בשבח דרכך ששבחת שהוא שבח אמיתי וראויה היא אצלי דרך חכמת המח

רק היא אצלי ואצל כל מקובל כולם יודע הדרך . לשבחה כי חכמה מופלאה היא באמת
שגיניתה חכמה קטנה מאד שהחכמה ההיא היא הנבואית לבדה ואחת היא לאמה ברה היא 

ועליה לבדה נאמר ). 'ט' ש ו"שה" (ראוה בנות ויאשרוה מלכות ופילגשים ויהללוה. "ליולדתה
כי בלא ספק כל החכמות לה ). 'כט' משלי לא" (ת על כלנהרבות בנות עשו חיל ואת עלי"

ובה ישיג האדם השכל הפועל בקלות ובה יתעלה . כבנות והיא להן כאם שכולן יונקות ממנה
" ולא יכולו. . . . ועשו כן החרטמים. "על כל החוקרים והחכמים אשר המיתו עצמם להשיגה

  ):'יד' שמות ח(
  

 מציאותה ועל מקומה אשוב אל הקושיה ואומר שמן ואחר שדברתי בסתירה והעדותיך על
הדין הוא להקשות עליך ולמחות בידך על הדרך הפילוסופית שאתה דבקת בה עם היותך ראוי 

והטעם הוא מפני חשבך שחכמת התורה שנקראת חכמה מביאה לידי רוח . לכך מצד חכמתך
.  מחכמת הפילוסופיתהיא חכמה למטה במדרגה, ה"הקודש כמו שאבאר זה לפנינו במקומו בע

ואולי זה הענין נעלם ממך ועל כן אצטרך להעירך עליו עד שתתעורר אל אמתת דבר זה משנת 
  :השכחה ויוסר לבך ממה שדבקת בו עד היום ושמת אותו תכלית אחרונה

  
ואמנם ידעתי מטוב שכלך שכבר תתרונן משנת השכרות האולת הקשורה בלבך על זה בעת 

תן לחכם ויחכם "בכיוצא בזה ' מפי ספרי זה כי יתקיים בך מה שכתשתשמע הראיות הברורות 
  ):'ט' משלי ט" (עוד הודע לצדיק ויוסף לקח

  
ואם כן שכבר הודעתיך ענין הקושיה ואמתתה אחבר אל מה שאמרתי התמה והפלא שאמרתי 

שאתה התהללת והתפארת במה שאי אפשר לשום חכם בעולם להתפאר בו עם היותו , בו
והיא אמרך כי סוד השם ותנועת מקצת . ות הידיעה שזכרת שכבר ידעתהמכחיש הקדמ

  :אותיותיו ידעתה ובנשימה הנחה והמפסקת והמארכת הבנת ותקון ממלכת המרכבה שמרת



  
והנני צריך עתה לשוב לדבר על זה מעט ולהודיעך מה הפרש יש בין בעלי קבלה הנבואית ובין 

שזה ידוע וברור לכל מי שלמד גמרא מסכת ואחל לומר . בעלי החכמה השכלית בענין זה
ר הנעלבין ואינן עולבין שומעין חרפתן ואינן "עקיבא ת' שבא בו הכתוב בפרק אמר ר, שבת

". ואוהביו כצאת השמש בגבורתו"משיבין עושין מאהבה ושמחין ביסורין עליהן הכתוב אומר 
כל דבור ודבור , "בא רבאדני יתן אמר המבשרות צ"יוחנן מאי דכתיב ' ושם נאמר עוד אמר ר

מה " כפטיש יפוצץ סלע"ישמעאל תנא ' דבי ר. ה נחלק לשבעים לשונות"שיצא מפי הקב
. 'ה נתחלק לשבעים לשונ"פטיש זה מתחלק לכמה ניצוצות אף כל דבור ודבור שיצא מפי הקב

שמעו כי נגידים אדבר ומפתח שפתי "ושם בא עוד אמר רב חנינא בר פפא מאי דכתיב 
 למה נמשלו דברי תורה לנגיד לומר לך מה נגיד זה כל העובר על דבריו חייב מיתה ,"מישרים

א מה הנגידים הללו קושרים כתרים לאחרים "ד. אף דברי תורה כל העובר עליהן חייב מיתה
א מה נגיד בידו להמית ולהחיות אף דברי תורה יש "ד. אף דברי תורה קושרים כתרים לאחרים

א "ד. בא דאמר רבא דאומן לה סמא דחיי דלא אומן לה סמא דמותאכדר, בהן להמית ולהחיות
  :ה קשרו לו שני כתרים"נגידים כל דבור ודבור שיצא מפי הקב

  
וביאור שני הכתובים האלה הוא ביאור מופלג עם התולדות המתחייבות ממה שדרשו בהן 

לכל משכיל שהם פ שכבר יגלה "ואין כונתי להביא דרשות והגדות בענין זה ואע. ל"הנזכרים ז
משכני סתרי התורה ואהלי סודות הנבואה וכשידעם המקובל מעניניהם אז יכיר מעלת 

ואמנם רמזתים אני פה כדי להעיר על שני עניניהם האחד על סוד . אומריהם ומדרגת מחבריהם
ואתם "הלשונות והשני על היות פירושי התורה סם חיים ליודעיו כראוי כמו שנאמר על זה 

והדבקות בשם משותף עם הקיום ). 'ד' דברים ד" (י אלקיכם חיים כולכם היוםהדבקים בי
' והוא הקיום מצד שמו המפורש ית). 'כ' שם י" (ובו תדבק ובשמו תשבע"הנצחי כמו שנאמר 

שפירשו בו , )'מד' שם ד(' וגו" וזאת התורה אשר שם משה"ה "וככה בא בדברי משה רבינו ע
כי ישרים דרכי יי וצדיקים ילכו בם " וכן הנביא אומר .זכה סם חיים לא זכה סם המוות

  ):'י' הושע יד" (ופשעים יכשלו בם
  

והמשל עליה כי השמש בחמו . ואם כן הנה התורה גם כן קראוה סם המוות למי שלא זכה בה
המגיע באמצעות האש היסודית והאויר מחמם ופועל פעולות מתחלפות בגופים מתחלפים 

כי אינו מורכב ממזגים אלו ולא מזולתם ואם כן .  ולא קר ולא פושרפ שהוא אינו לא חם"ואע
וכן מתיך הדונג ומקשה . הכל לפי המקבלים שהרי הוא משחיר פני הכובס ומלבין פני הבגד

מות וחיים ביד "וכן התורה ממיתה ומחיה לפי המקבלים וכן כתיב . הביצה או הדומה לה
. וזו היא לשון הקדש הכוללת שבעים לשונות). 'משלי יח כא" (הלשון ואהביה יאכל פריה

יונתן לעולם אל ימנע אדם עצמו מדברי תורה ואפילו ' ובפרק הנזכר בעצמו נאמר אמר ר
' אמר ר. אפילו בשעת מיתה תורה" זאת התורה אדם כי ימות באהל"שנאמר . בשעת מיתה

זאת התורה "מר שמעון בן לקיש אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהן שנא
  :אל תיקרי באהל אלא כי ימות בה, "אדם כי ימות באהל

  
ל בפירוש "שהם מכלל דברי חכמינו ז, הנה שני הענינים שהבאתי ראיה מהם על כונתי בם

במה שהאדם צריך לדעת אמתתם ברצותו . הכתובים הנזכרים מורים על ענינים שלמים מאד
וזה שהם . אחריו לאיש מאישי מין האדםלהיותו שלם השלמות האחרון אשר אין שלמות 

מודיעים לנו מהות הנבואה באמתתה ובסבת מציאותה שהיא הדבור המגיע מהשם לנביאים 
הנכלל תחת , באמצעות הלשון השלם הכולל תחתיו שבעים לשונות והוא לשון הקדש לבדו

 ברורים) הוכחה-ברוב דברי המחבר פירוש המילה מופת(ב אותיות הקדש במופתים "כ
וזה שהודיעו לנו הכתוב האחד עם . מושכלים לכל מקובל שלם שיודע הקדמותיהם ותולדותם



ואמנם הכתוב השני הודיענו סוד מהות הדבור הפנימי האנושי וכחותיו , פירושיו ועם סתריהם
וגלה לנו שהדבור . שהוא סבת חייה וסבת מותה אחר הפרידה, ופעולותיו בנפש המשכלת
ים שהם שתי מחשבות מתחלפות ומתחייבות משתי עצות הפכיות הפנימי נחלק לשני חלק

ששכינתם ימין ושמאל והבליהם עולים למעלה עד , נבראות ומוטבעות על שני כלים תחתונים
וכלי אחד עליון מקבל כחם ומוליד בנים הנקראים . התכלית ויורדים למטה עד התכלית

והראשונים . ם שומרין המין הגופניוכלי אחד תחתון מקבל כחם גם כן ומוליד בני. תלמידים
בית דין של מעלה ובית דין של , הנזכרים שומרין המין הרוחני ועליהן שומרין שני בתי דינין

ונקראים מדת . והדיין יושב על שני כסאות הדין ודן בשתי מדות העליונים והתחתונים. מטה
  :כף זכות וכף חובה, הדין ומדת הרחמים ושמם עוד יותר מבואר

  
נה שני עצים עדים לפי התורה וסתר החכמה והעלם הנבואה על כל זה שהם מורים על ראש וה

והראשון . התורה וסופה ועל ראשית המציאות וסופה ונקראים עץ החיים ועץ המות טוב ורע
, עץ מגלה האמת והשקר ומודיע ההבדל שביניהם והוא שמגיד שכל מציאות קיימת היא אמת

מפני שסבתו ,  המביא לאכליו חיים נצחים שהם הקיום האמיתיוזהו. ושקר העדר המציאות
וכמה הרפתקי בדרך זו עד שיצא ענין זו הידיעה מן הכח אל הפועל האמיתי . קיימת נצחית
והסבה בזה היא רוחק . וכמה מתו בעולם שחשבו שחיו במותם מתוך השגתם. השלם הקיים

  :ם עיקר מציאות האדם בזה ובבאהעלמת אמתת ידיעת מהות עץ החיים ועץ הדעת שהם שניה
  

וכבר . והיודע סוד ענינם ומה בין האדם ובינם הוא האיש המיוחד ויודע מהם השם המיוחד
כי התורה כולה עם היותה כוללת כל הדרכים . ידוע שאי אפשר לדעתם כי אם בדרכי הקבלה

קבלה לא ה, הדרך המעולה שבכל דרכיה ושהיא סגולה לכל החכמות היא הקבלה המושכלת
, הראשונה אבל מביאה לידיעת התכלית האחרונה הנעלמת מכל האומות ונגלית לישראל לבד

והקבלה הזאת היא . שהיא האומה המיוחדת ולשונה ומכתבה מיוחדים וסגולות בידיעות השם
ולא . 'משה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע וגו, שנאמר עליה בפירוש בראש מסכת אבות

הוא דבר מושכל שהשכילן משה ותלמידיו עם ) ש(מענין התורה נאמר עליה שמה שנודע 
וגם אמרם , ועל כן לא אמרו משה השכיל תורה מסיני. היותם שלימים בדעת המוטבעת באדם

מסיני ולא אמרו בסיני הורונו בו אמתת הסוד והוא שרמזוהו באמרם סלם שראה יעקב אבינו 
ך שרמזוהו לנו באמרם תקופות וגימטריאות וזה הסוד נגלה מדרך גימטריא והיא הדר. זה סיני

  :פרפראות לחכמה
  

ויוצא . י"י אדנ"ויוצא משני שמות הקדש אדנ, ל"ונודע לנו שסוד סיני הוא כפול והוא ק
וחמשת תנועותיו מורות על , ואחד חמש שבקל, ד"משמות חמשה מיוחדים שכל אחד סודו כב

מספר עשר . י עשר ספירות בלימההר, חמש הויות ראשונות דרך הימין וחמש דרך השמאל
ו "והו', ה סודו ה"וכל הו. בכלל' מתחיל מן י' אשר על כן שם ה, אצבעות חמש כנגד חמש

והן הפועלות על דמות שעל פועל . 'כנגד ה' ה שנית לחלוק ההויות בין שני ההין ה"לקשור ו
ת הרגלים מורות אצבעו' ידוע כי מדת הידים מורה על מהות מדת הדין וי. אצבעות שתי ידים
והידים בעלי הפעולות והרגלים בעלי התנועות והלשון בעלת תולדות . על מדת רחמים

  :סבות לכל פעל' ב והנה ד"התלמידים והמילה בעלת תולדת הבנים הרי כ
  

י הוא חתום על כח "ודע כי שם אדנ. ולולי חכמת הקבלה איך היה זה כולו נודע באמתתו
. ח שנה"ט שנה עם כ"ב על דרך חבור י"ב אל תקל"קלהשמש והירח בעת התחברם מן ת

והם חותם , )'יח' ישעיה מד" (ח מראות עיניהם מהשכיל לבתם"י ט"כ"שאמר הנביא עליהם 
שנתן כחו של זה בזה וכחו של זה בזה וצרפן זה עם זה ". וירא אלקים כי טוב"העולם בסוד 

והוא סגולה לו , חד ואחד מהםבזה נקשר גם כן כתר מיוחד על ראש כל א. וקשר זה את זה



וזו הסגולה היא האמיתית אצלו ולכל אחד מהם הבדיל מיחד מן . מצד כתרו שנבדל בו מחבירו
ואין השמש מין ולא איש ממין ולא . והוא שבו מתעצם זולת מה שמתעצם בו חבירו. המיחד

וכבים פ כן יחידים הם ולהם התעצמות מיוחדת משאר התעצמויות של הכ"הירח גם כן ואע
ורבותינו קראום שני מלכים כאמרם על ענין מלשינות הלבנה . הנבוכים וכל שכן מן הקיימים

  :שהלשינה על החמה אין שני מלכים יכולים להשתמש בכתר אחד
  

, יהושע בתקופות שהתחלתן מניסן' אליעזר ור' ל על פי ר"וזהו מכלל סוד העיבור שרמזוהו רז
תחלה מיוחדת אל ראש טלה וזאת מיוחדת לראש וזאת הה. ובמולדות שהתחלתן מתשרי

אפס קצהו "והרמז עליהם אני אעוררך עליו . ושם הקדש נחלק בכך בחתימתו לשנים. מאזנים
והוא כי חצי השם מוכה בצורת המספר המרובע על ). 'במדבר כג יג" (תראה וכולו לא תראה

וזה סוד ' מזל מאזנים' סוד וזה, א"כ עולה קכ"ה וחציו הנשאר מוכה על עצמו ג"עצמו עולה רכ
  :'מזל טלה'

  
וגם שווי היום והלילה בזה . והם שני עדים שעל פי השם מתגלגלים שניהם על קו שוה תמיד

והמזלות חלקי העולם והשמות חלקי הנפש והימים . ושווי הלילה והיום בזה עדים נאמנים
ל השגחתו המיוחדת וע' הרי שלשה עדים נאמנים על מציאות השם ית. והלילות חלקי השנה

הכולל חכמות מעשה בראשית לפי , והם עולם שנה ונפש הנזכרים בספר יצירה, בשלשתם
והעד הוא הדבור הראשון שבו התחיל מחברו . וכולל חכמת מעשה מרכבה לפי נסתריו, נגליו

. 'שם בשם'וענינו אצלינו הרכבת ' ה"ה מרכב"מעש'שסודו בגימטריא ' בשלשים'והוא אמר 
לפי הנסתר המקובל , "ויהי בשלשים שנה"אל התחיל בו ברמז הזמן הנספר באמרו וכן יחזק

  :שבו
  

שבשלש עשרה מדות התורה נדרשת וגימטריא ונוטריקן שקראוהו לשון ' וידוע שכמו שאמ
ודרשו בהם פלאי פלאות במקומות רבות ועניניהם מתחלפים בסוד ורמז . נוטריקם הם מכללם

יוחנן משום ' והוא שנאמר שם אמר ר. נה קצת הערה עליהםובא מהם בגמרא בשבת פרק הבו
אב נתתיך ". כי אב המון גוים נתתיך"' יוסי בן זימרא מנין ללשון נוטריקם מן התורה שנא' ר

נאמן נתתיך , מלך נתתיך באומות, חביב נתתיך באומות, בחור נתתיך באומות, לאומות
אמירה נעימה כתיבא , רבנן אמרי. ת יהביתי אנא נפשי כתבי"יוחנן דידיה אמר אנכ' ר. באומות

יראתה , "ט הדרך לנגדי"כי יר"נתן ' דבי ר. יהיבה איכא דאמרי יהיבא כתיבא נאמנין אמריה
והוא קללני קללה "רב אחא בר יעקב אמר . ל כר מלא"ישמעאל תנא כרמ' דבי ר. ראתה נטתה

מה "ב נחמן בר יצחק אמר ר. נואף הוא מואבי הוא רוצח הוא צורר הוא תועבה הוא, "נמרצת
  :נבונים אנחנו צדיקים אנחנו טהורים אנחנו דכים אנחנו קדושים אנחנו, "נדבר ומה נצטדק

  
שכל מי , אין הכונה פה לגלות נסתריהם ולהודיע לכל, ותחת אלה הדברים נפלאות תמים דעים

נת אמתת מהותם ותכלית כו, שחושב שהחכם במה שנופל תחת אלה הדברים והדומים להם
אבל הכונה בהם עתה להודיע שאלו . ה"רבותינו בם כפי מה שקבלום מפי הנביאים כולם ע

כולם והדומים להם שהם עניינים זרים אצל המתחכמים המתפלספים המתפארים בחבורי 
בחשבם שמה שהשיגוהו חכמי , ואם הם מאומותינו הם תועים שוגגים או מזידים. האומות

  :ה"ל ומנביאינו ע"ותינו החכמים זהאומות בכלל החכמות נעלם מרב
  

ולו ידעו אלה התועים דבר מאמתת הקבלה האמיתית היו יודעים ההפרש הגדול שבין חכמינו 
שאני אומר שהפילוסוף הגדול שהיה מן . כל שכן בינם ובין נביאנו, ובין חכמי שאר אומות

ל בו לדעתו היה חסר מאד ממה שהשתד, האומות בשם ראש הפילוסופים והוא אריסטוטלוס
ואמנם היה חכם גדול בערך אל שאר חכמי האומות וראוי לשבחו . ל"אצל הקטן מחכמינו ז



. שהנה הנראה מתוך דבריו והוא שכוונתו בחקירת החכמות היתה לשם שמים. במה שחקרו
הקבלה מוציאה הנעלם מאותם ' ולפי. וכן שכל כל אדם קצר, אבל שכלו היה קצר להשיג

גם כן לפי כחו ולפי , הפועל ומגלה הנסתרות שבם לכל מקובל ומקובלהענינים מן הכח אל 
שאף על פי שהקבלה נמסרת לכל . קבלתו ולפי השתדלותו להוציא מה שבכח אל מעשה

שהרי אין מוסרין ממנה כי . משכיל בכלל אין כל שומעה ומקבלה יכול עליה להוציאה לפועל
ר נאמר אין מוסרין סתרי תורה אלא לאב וכב. אם ראשי פרקים ולמי שהוא חכם ומבין מדעתו

וגם נאמר עוד אין מוסרין סתרי תורה אלא ליועץ וחכם . והוא שליבו דואג בקרבו, בית דין
מורה צדק הוא הרב הקדוש איש " מורה הנבוכים"כמו שרמז בעל . חרשים ונבון לחש

שון ד אשר בחלק הרא"בסבה הרביעית מן הסבות החמש בפרק ל, האלקים משה עבד יי
  :והן הסבות המונעות לפתוח הלימוד האלקיות. מהמורה

  
במסכת הנזכרת מענין זה תפלא על המאמרים ההם " הבונה"וכשתתעורר אל מה שנזכר בפרק 

. ך שבלוחות בנס היו עומדין"ם וסמ"אמר רב חסדא מ, ל"והוא אמרם ז. כשתבינם כראוי
. נבוב בובנ בהר רהב סרו ורס, ואמר רב חסדא כתב שבלוחות נקרא מבפנים ונקרא מבחוץ
ושם אמרו מאי . אלף בינה, ת"והמשיכו הענין ההוא הידוע על צורת אגדה בענין אלף בי

. בא ליטמא פותחין לו בא לטהר מסייעין אותו, "אם ללצים הוא יליף ולענוים יתן חן"דכתיב 
  :ו אמת"ן שקר תי"שי
  

ותבין זה ועיין מה שבא .  מקראראה איך לקחו ראשו של זה וסופו של זה והנשאר משניהם
והוא טר . ם עד סוף המשלים ההם"ל ב"ע ובענין א"ס בט"ש ובענין אח"ת ב"שם עוד בענין א

פ שנראים דבריהם "ואע. יש לי כתות כתות מזרעו של עשו שאני נותן לך, יש כת נטור
 בן נון לא ואמור מילי דאפילו בשני יהושע. שאמרו דרדקי באמרם לפני זה אתי דרדקי האידנא

אשר בא בספר , "פס ידא די כתבא"ועיין בסנהדרין וראה מה שרמזוהו בענין . איתמר כותיהו
אנם אנם 'יוחנן שזה אמר ' על פי רב ושמואל ור". מנא מנא תקל ופרסין"דניאל על צירוף 

  :'ממתוס ננקפי אאלרן'וזה אמר . 'נמא נמא קתל פורסין'וזה אמר . 'לקת ניסרפו
  

וזה סוד . ט"ג חמ"כ פו"ת אד"ת יט"על הכלל בגימטריא איכתיב להו יט'  שנאוהסוד הגדול
ונאמר עליהן . ה אותיות"ש והן י"ת ב"והמבואר ממנו שהוא בחלוף אותיות א, מקובל מופלג

וסימן מספר אותיות , א"וסימן מספר האותיות יד). 'ח' דניאל ה" (ולא כהלין כתבא למקרא"
חבר שני המספרים של הפשט והפירוש . ב"ו כ"ח כ"ור כהפירוש לפי שלשת הפסוקים לאח

כי הם סוף הפסוק כמו שרמז בו במלת , ן"ן אמ"וסוד חברו הפוכים אמ. א"ותמצאם עולים מנ
כי מנא הוא , ולא פירש מן השנים כי אם האחד). 'שם כו" (מנא מנא אלהא מלכותך"פירוש 

ופרסין ' וכמו שמילת פריסת פיכאשר מלת תקילת פירוש כמו תקל , פירוש מנא האחד לבד
  :והם ענינים נגזרים ולשון נופל על לשון

  
, ואמנם הורונו ולמדונו הכתובים ההם שהענין הנכתב צריך אל שני ענינים ראשונים בהכרח

והשני . האחד מהם צורך ידיעת המכתב כלומר הקריאה הפשוטה ממנו. ואפילו לדעת ההמון
כי החלום צריך אל הפתרון וכל חלום . ין החלום בעצמוצורך ידיעת הפירוש כי זה דומה לענ

שאלה כולם הם נמצאים בעבור . שלא נפתר דומה למשל ולחידה שנכתבו ולא נתפרשו
כל עת שהם נמצאים ובכל מקום שהם נכתבים אם , וכן השמות בעצמם. פתרוניהם ופירושיהם

 והכונה במציאותם הוא לא יוודעו פירושיהם לדברים הנזכרים שהם נמצאים בכח ולא בפועל
  :בעבור הפעל כי הכח הוא הכונה אחת לבד

  
, שכבר יש בה כח מוכן להשכיל את המושכלות בפעל, כן נפש כל משכיל היא שכל בכח



אלא שהיא מתפעלת עם רוב ההשתדלות ומתעלה עם רוב , וכשלא השכילתם עודנה עם כחה
 הדיבור מהשכל הפועל הלמוד מעת לעת ומחזקת עצמה ומתקרבת אל הפעל עד שמשגת

  :והוא שאמר רוח הקודש שורה עליו ומדבר ברוח הקודש. בפעל
  

לפיכך כל משכיל חייב להשתדל בלמוד ולהרבות בעיון המושכל והמקובל התוריי הנעלם 
ל בגמרא שבת "ובא בדבריהם ז. בעבור שתגיע לו הידיעה שבעדה לומד בפעל, מהמון העם

כל היודע לחשוב , יהושע בן לוי משום בר קפרא' פזי אמר רשמעון בן ' אמר ר. פרק כלל גדול
" ואת פועל יי לא הביטו ומעשה ידיו לא ראו"בתקופות ומזלות ואינו מחשב עליו הכתוב אומר 

, יוחנן מנין שמצוה לחשב בתקופות ומזלות' שמואל בר נחמני אמר ר' ואמר ר). 'יב' ישעיה ה(
ינתכם לעיני העמים האלה ואמרו רק עם חכם ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם וב"' שנא

זה ' אי זו היא חכמה ובינה שהיא לעיני העמים הוי אומ). 'ו' דברים ד" (ונבון הגוי הגדול הזה
  :חישוב תקופות ומזלות

  
על , ואחר שזכרתי אלה הענינים כולם אשוב לדבר במופתים ובראיות חזקות אשר עלו בידי

מינו עם צירוף האותיות וחילופיהן וחלופי חלופיהן דרך היות דרך גימטריא וכל מה שהוא מ
ברכות (שאמרו עליו מנעו בניכם מן ההגיון , יותר חשובה ויותר מעולה מכל דרכי ההגיון

על היות , לא אמרו מנעו עצמכם אלא מנעו בניכם מפני פחדם, עם היות שם מי שפירש:). כח
עם כח המושכלות על המקובלות ואפשר שיקשו בו . הבנים שהם התלמידים חלושי הדעת

ל "וכבר אמרו חז. כי בנין נערים סתירה וסתירת זקנים בנין. התוריות ויבואו לידי הריסה
בישישים חכמה ואורך ימים "שנאמר , תלמידי חכמים כל זמן שמזקינין חכמה מתוספת בהן

 שנאמר ,אבל עמי הארצות כל זמן שמזקינין טפשות מתוספת בהן). 'יב' איוב יב" (תבונה
ודלא מוסיף יסיף ודלא יליף קטלא "ואמר ). 'שם כ" (מסיר שפה לנאמנים וטעם זקנים יקח"

והבטול , שכל למוד מחדד השכל, ולא אמר מה ילמוד הלומד אלא סתם). אבות א יג" (חייב
  ):'יג' י דברים יא"ובפרש. סח' ברכ' ירוש(מהלמוד נאמר עליו יום תעזבני ימים אעזבך 

  
ל בסוף "וכבר אמר הרב ז. שהלמוד המסודר הוא הראוי לכל מבקש ההצלחהואמנם באמת 

שאין ראוי להטייל בפרדס אלא מי שמילא כריסו מלחם , הפרקים הארבעה הראשונים שבמדע
וכשהתחזקו יעלה . ושמם משל לידיעת האסור והמותר וכך הוא באמת שראוי להקדימם, ובשר

ומשם יסעו ויחנו , ידיעת מהותם ומהות סבתםהלומד מהם אל מה שהוא יותר קרוב מהם אל 
  :עד הגיעם אל התכלית האחרונה המכוונת בבריאת האדם בצלם אלקים ובדמותו. ויסעו ויחנו

  
  :והנה אברהם נביא בצלם אלקים כי בצלם אלקים עשה את האדם

  
ואומר אחר זה ההגיון שחבר בו אריסטוטלוס הספרים השמונה שהם המאמרות והמליצה 

הוא ענין , אשר כבר עברנו על כולם בעיון. והמופת וההטעאה והדרש והניצוח והשירוההיקש 
ונאמר עליה שערכה אל השכל כערך , ואינה חכמה כמו שקורין אותה מלאכת ההגיון. המלאכה

, קל וחומר שדרך ידיעת צירוף האותיות דרך מעולה הימנה. מלאכת הדקדוק אל הלשון
  :רה הנודעים בקבלה לא זולת זהואמתתה התבארה מפירושי ספר יצי

  
. קצתם על דרך פילוסופית וקצתם דרך נבואות, פירושין זה מעולה מזה' ואני למדתי עליו יב

כי מן הלימודיות מעט למדתי . וזה היה אחרי למדי מקצת ספרי אריסטו בטבעיות ובאלקיות
. ש כי אם חולמפני שלא מצאתים מועתקים בלשוננו שהוא לשון קודש לבדה והן זולתה קוד

ואחרי למדי מורה הנבוכים פעמים רבות מאד עד שהבנתי ממנו . וברוך המבדיל בין קדש לחול
והמופת על זאת חכמת הצירוף ומלאכתו , כי השבתי פרקיו זה על זה. איך נקשר קצתו בקצתו



הוא שהיא חכמת ההגיון הפנימיי העליון וזאת היא להגיון , המחשבית מעולה ממלאכת ההגיון
והסתומות והסתירות בשני ) הפרטיות(וכמו שהאישיות . החיצוני והתחתון במעלה מן התיכוןו

, וההפכיות ומה שתחת ההפכיות קצתם מחלקות האמת והשקר בכל החמרים תמיד, מיניהם
ולהן ארבעה מיני . קצתם כוזבות יחד וקצתם צודקות יחד וקצתם זאת צודקות וזאת כוזבות

ד מינים "ההיקש י. ג תכניות"ולה כ, ושולל חלקיי, ומחייב חלקיי, הדורשים שם מחייב כולל
עד שיצא מהם , שלימים להוליד תולדות אמיתיות והם ענינים נסדרים לחלוק ולישא וליתן בם

כן ההקדמות המקובלות מסודרות בתמונות ידועות עד . מופת מושכל לפי מחשבת האנושית
מחלקי האמת , אותיות החוזר פנים ואחורשעם המשא ומתן במחשבת הצירוף שהוא גלגול ה

והמדמה הדמיונות והמציירת , והשקר הנמצאים בכח הנפש המחשבת בחשבונות תחילה
עד שאם זכתה הנפש בחזק , הנמצא לנמצא והנעדר לנעדר הנמצא לנעדר והנעדרת לנמצא

 מתעדנת ומתענגת במה שמוציאה, מחשבתה אחר קבלה דרך השמירה מן ההטעאות הדמיוניות
והדבור והמספר הנקראים בספר יצירה ספר וספר וסיפור מן הפירות המחיות . תחת קליפות

ושמחת "הנשמות והזנות אותן עד שנהנין מזיו השכינה ונכתרין בכתר שמחת עולם שנאמר 
  ):'יא' ישעיה נא" (עולם על ראשם

  
ים שום אדם על כן אין ראוי להאש. ואשרי עין ראתה כל אלה כי למשמע אוזן דאבה נפשינו

אי זה מהם באמת . עד שינסה ויבחן הענינים, שאינו יודע דרך חברו על מה שעושה בדרכו
פתי יאמין לכל דבר וערום "שכן כתיב , וכל ערום יעשה בדעת. דרך טובה ונבחרת ואיזו הפכה

וחייב אל הפתי אמונה ואל הערום הבנה וזה לכל דבר בכלל וזה ). 'טו' משלי יד" (יבין לאשורו
  :לאשורו של דבר

  
שקבלותינו אינן עולות למדרגות , ואילו אמרתי אני או זולתי ממי שמתפאר במקובלות

היינו מתפארים בדבר נודע שהוא פחות במעלה על הנודע שהוא חשוב ממנו , המושכלות
וזה שהמושכלות הראשונות שמהן הקדמות ההקשים הישרים והמופתים נולדים מהן . במעלה

וזה מפני שהמושכלות הראשונות .  עליהם למעלה במדרגה מן המקובלותונבנים ומיוסדים
והמקובלות מהן אמת ומהן , מוטבעות בנו והן אמת נודעת בתחילת מחשבה לשלמי הטבע

גם נופל בם טוב ורע ומצד האמת והכזב דומים למושכלות ולמורגשות שהם מחלקות . שקר
ן ולא יטו אל התוספת על מה שבכחם ולא כשילקחו בשיעוריהן ולא יצאו מגבוליה. אותן תמיד
ומצד שנופל בם הטוב . כי אם אל שמירת השווי והיושר והדין המסור להם בטבעם. אל הגרעון

ונעלם פרסומם . והרע כלומר המגונה והנאה דומים למפורסמות המוסכמות בקצתם אומות
  :מזולתם וקצתם הכל מודים בסיבתם ומכחישים הפכיהם

  
 מקובל על מעלת דרך הקבלה על כל דרכי חקירת האמת בכל המציאות ואמנם התפארות כל

כדי להשיגה בדרך קלה וחשובה ומשמחת הנפש ומעדנה ומחזקה ומקריבה אל השגת השכל 
. היא מצד שהקבלה הזאת המיוחדת מכל קבלה, הפועל בשהיא חכמת הקבלה לבדה ולא זולתה

שות האישיות המביאות לידי המושכלות הקדמותיה כולן מושכלות ראשונות ונולדות מן המורג
עץ חיים היא "ולפיכך אומר ממנה מעט להועיל למשכילים בה להשלימה והנה . הכלליות

  ":למחזיקים בה ותומכיה מאושר
  

ידוע וברור שהפילסופים אומרים כי אם הלשונות והכתיבות המחשבות באמונות הנעלמות 
וכבר זכר . נם כי אם דבר אחד לכל בטבעמתחלפות ומשתנות הענינים אשר בנפש כל אדם אי

הוא ביאור אבן , זה אריסטו בראש ספר ארמאניוס שהוא ספר המליצה אשר נמצא אתנו ממנו
ושם אמר דבר וזה לשונו שהתיבות . ל"יעקב בן מלמד ז' רשד מועתק ללשונינו על יד החכם ר

ורות תחילה על אלו שידובר בהם מורות תחילה על הענינים אשר בנפש והאותיות הנכתבות מ



כן התיבות , ל הכתב אינו אחד בעצמו לכל האומות"וכמו שהאותיות הנכתבות ר. התיבות
ולזה היתה הוראת אלו . בעצמן אצל כל אומה) זהות(שיסופר בהם על הענינים אינן אחדות 

כמו שהענינים אשר . אבל הענינים אשר בנפש הם אחדים בעצמם לכל. בהסכמה לא בטבע
ועוד אמר שם והתיבות . כלים להם ומורים עליהם והם אחדים ונמצאים בטבע לכלבנפש המוש

תדמנה אל הענינים המושכלים כי כמו שהדבר אפשר שהוא מושכל מבלתי שיתואר באמת 
ובשקר כן התיבה אפשר שהיא מובנת מבלתי שתתואר באמת ולא בשקר וכמו שאפשר 

ר יהיה מה שיובן ממנה מתואר באמת שהמושכל מן הדבר יתואר באמת ובשקר כן התיבה כב
והאמת והשקר ישיגו הענינים המושכלים והתיבות עליהם כשהרכיב קצתם על קצת . ובשקר

או נחלק קצתם מקצת אבל כשנחלקו נפרדים לא יורו על האמת ולא על השקר אלה הם 
  :דבריו

  
הרב גם כן לא טבעיות כמו שזכר , ואם כן כבר יובן מדבריו שהלשונות כולן הסכמיות הן

ואף על פי כן מצאנו שהשם בחר . 'וכו" ויקרא האדם שמות"במורה והביא גם הוא ראייה מן 
והורנו אמונות וקבלות נבחרות אצלו משאר הענינים הנמצאים אצל . בנו ובלשוננו ובמכתבנו

כמו שנבחר בטבע בענינים רבים זולת ענינים אחרים . זולתו מאלו הנזכרים ומן הדומה להם
והבחירה הזאת אין ראוי לדון אותה על פי אדם זולת .  כפי הנגלה מטבע המציאות,רבים

והם הנבחרים מהשם . הנביאים אשר נשלמו אצל השם יותר מזולתם משאר חכמי בני אדם
  :ואין מי שיקשה על זה. להורות אמיתת האמונה, אשר יחדם להיותם שלוחיו ומלאכיו

  
וזה מפני שהיא מורה על שבעים . תיות הקדשמצאנו שדבריהם בלשון הקדש ומכתבם באו

  :לשונות לפי דרך צירוף האותיות
  

והנה האישים מהם מורגשים . וידוע שהאותיות שלנו מהם אישים ומהם מינים ומהם סוגים
ומקומם על דרך . שהם מורכבים מחמר וצורה בעת שנמצאים נכתבים, ומושגים לראות העין

וישיגו . וצורת כל אות היא תמונתה, הם הוא הדיווהחמר של, משל הוא הלוח שבו נחקקו
, והפועל אותם הוא הסופר הכותב אותם. מהם מצד החמר ומהם מצד הצורה, מקרים לכל אות
הנזכר שהוא ) מדיו(והוא הנותן הצורות לכל חלק וחלק ומזה החמר הדיוני . המציירם בלוח

לפות בו והוא מוכן לקבל כל והצורות מתח. חמר ראשון לכולם והוא הקרוב וכולו חמר אחד
. והעט הוא כלי אמצעי בין הפועל והפעול ובאמצעותו תהיה הצורה של האות מתוקנת. צורה

וחמר הדיו מורכב גם כן . גם לפי כח הפועל ולפי תיקון הלוח ולפי יופי החמר והפכו ולפי העט
י שכבר אפשר ואף על פ. מחמרים רבים עד ששב להיותו גם הוא חמר לאותיות ומראהו שחור

על דרך משל הטוב אצלו ליפותו בהפכו שהוא , להיותו בעל שאר מראים רק מפני שהלוח לבן
  :השחור

  
שבו נדבר , וכל מה שקרה לדיו קרה לשכבת זרע בעל הצורות האנושיות שהוא חמר כל אדם

לבד ונניח שאר בעלי חיים שאין זה מקום ביאור שיתופם אם האדם בזה או הבדלם ממנו 
ונאמר עוד ). 'כג' דברים יב" (כי הדם הוא הנפש"ונאמר שדם האדם שנאמר עליו . ת זהבזול

  :ושם נפש משותף). 'יא' ויקרא יז" (כי הדם הוא בנפש יכפר"
  

זה הדם הוא נקבי תחילה ומראהו וצבעו אדום ואף על פי שמשתנה בצבע כמו שמשתנה 
ושניהם דמי נדות . וא בצבעו לבןוחצי הדם האחר הוא זכרי וה, והוא חצי חמר האדם. בטבע

כלומר דמים נדים ונעים ממקומם כדי לתת בם צורות חדשות אצלם מיניות טבעיות במציאות 
ובעת התחברות שני הדמים נחתמים . ושפעים מרובים נמצאים במשפיעיהם. והם שפעים

לשתי תחילה שהם שמות מיוחדים ' ומן ל' ל ראשי תיבות מן א"וסוד א. שניהם בשם אל שדי



ל הוא "והנה פ. וכל מולד לו דם. סודו תחילה במספרו מולד וצרופו למוד' וכל פ. אותיות אל
ה "ל מורה במספרו על ההוי"והנה א. ל"והנה חבורם אדם ממל, ל ונשאר משניהם אדם"ממ

ד הנזכרים "ל מ"לפי נגלהו ואמנם הנעלם ממנו שהוא הנוסף בהזכרת שני השמות שהם פ
וזה סוד גדול ולא יובן מאלו הענינים כראוי למי שלא . ד לפי נסתרו"הפסמורים במספרם על ה

  :קיבל הקדמות זו הדרך
  

ד מן "ת יו"ן דל"ב מן שי"ן והנעלם ממנו לפי השלמות אותיותיו שהם י"י מטטרו"וסוד שד
והחבור . ם"ד במספרים עולים הפני"ף למ"וסוד אל. ר"ד מחוברים במספרים עולים ש"יו

וארא אל "והנה נאמר . וראשי תיבותיהם משה והפכם השם. ם"ר הפני" שן"בכולם מטטרו
ולא יכיר זה ). 'ג' שמות ו" (אברהם ואל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי יי לא נודעתי להם

ה אשר סופיהם "הסתר הנורא וזה הסוד הנכבד כי אם היודע סוד השם הנכבד והנורא יהו
ב צרופיו "מצורף בצרוף השלישי של י) י"ההו(וראשיהם שם הקדש . האדם שהוא אילן הפוך

' שכוללים ל, )'טו' שמות ג" (זה שמי לעלם וזה זכרי לדר דר"' אשר עליהם אמר ית, להפך
הוא אדם הנזכר הנכלל משני דמים החתום בשם השם הראשון . ם"ל ד"ו ש"שמות וסודם תי

  :ד"ם כב"הנקרא מורכב נעלם שכללו ד
  

ה עם "שסוד מרובעו רכ, ומאזנים עם סוד השם הנחלק לשניםוכבר רמזתי למעלה סוד טלה 
' עם כ' חבר כ' הרי ש' עם ק' חבר ר. ושני החיבורים שוים מצד אחד והפכם מצד אחד. א"קכ

והבן ) 'ג' שמות טו" (יי איש מלחמה יי שמו"ואם כן סוד חבורם . 'הרי ו' עם א' חבר ה' הרי מ
  :גם זה

  
למושכלות וכמה מכיוצא בהם שנתאמתו בשכל אצלינו ואלה הנפלאות המקובלות העולות 

ואשוב . נביאים שמתנבאים על פי השם] זולת ה[איך יתכן שיכירום , שאין ערך למעלתם
והענינים . והתיבות מורכבות מן האותיות. לומר כי לפי שהאותיות הם מורכבים מחומר וצורה

  :תמן הדין הוא אם כן שיורו על כל המציאו. מורכבים מהתיבות
  

האחד הוא הנמצא בספר הנכתב המחובר יחד . והנה זה הענין הוא נמצא בשלשה עולמות
. והשני הוא הנמצא בספור הנבטא בלשונות המחובר מאותיות נזכרות. מאותיות נכתבות

  :והשלישי הוא הנמצא בספר הנחשב בלבבות על דרך המחשבה הנכללת מאותיות נחשבות
  

  :אותיות דומים בהתחלפותם לשלשה עולמותוידוע שאלה המינים המתחלפים מה
  

שהוא , המין החיצון הנפרד מכל גוף האדם והוא המורגש הנראה לעינים דומה לעולם השפל
וכמו שהיד . חי מצד מניעיו וכוחותיו ומת מצד עצמו לפי טבעו]. אחד[ומת מצד ] אחד[חי מצד 

, ם בתת צורות בחמרםוהעינים משגיחי, והעט הם סבות רבות קרובות למציאות האותיות
כן הגלגל והכוכב . והלב מצייר מבפנים ונותן הצורות בחוץ, והלשון מדברת בם בעת המצאם

. הם סבות קרובות למציאות החמר הראשון הדומה לחמר הראשון של האותיות שהוא הדיו
. והכחות הגלגליות והכוכביות הדומים לעינים משגיחים בנתינת צורות לחמר זה השפל

כפי ,  השמימיית הדומה ללשון מנהגת ומסדרת ומערכת סדרי הנמצא הזה ומערכותיווההנהגה
והשכל האלקי הדומה ללב שהוא המעמיד הכל והוא . הראוי בכלל בעת המצאת הכנות לחמרם

  :פנימיי מצייר הצורות כולן מבפנים ומגלה פעולותיהם מבחוץ
  

 והוא שוכן בצד הפנים והוא והמין האמצעי התלוי בעולם העליון מגוף האדם שהוא הראש
דומה לעולם האמצעיי הגלגליי שהוא חי נצחי מצד צורתו המשכלת , המורגש הנשמע לאזנים



מפני היות נושא צורתו דבר בלתי , מדרך השגתו) חסרון(ויש לו קצת מחיצה . שבה משיג
. וכיוצא בענינו קוראים החוקרים לא הוה ולא הנפסד. עם היותו קיים, משיג מעצמו

כשתדקדק בסוד כל הלשונות שאדם יבטא בם שפתו עם שאר מקומות הפה הארבעה ו
וברוב הפרטים יאריך . תמצא ענינים שוים ומתדמים עם ענין העולם השמימיי בכלל, הידועים

ממה שנגלה , כי יותר הוא הרבה בלי שיעור מה שנעלם ממנו מאלו הענינים, ספור עניניהם
כל שכן לפי , ואינו כטפה מן הים הגדול מה שצריך. הרבהלנו מהם עם חשבונו שידענו מהם 

  :מהותו כי אין חקר לתבונה
  

דומה לעולם העליון אשר אין ראוי , והמין השלישי הפנימי אשר הוא כולו רוחני ואינו מורגש
והם . ולא ימסר מה שנודע ממנו כי אם פה אל פה ולאישים המיוחדים לבדם. פה]ב[לדבר בו 

  :וראהשרידים אשר יי ק
  

ת לענין ההמצאה כמו שדומים ספר וספר וספור לפני "ואמנם דומה העולם כולו לפני השי
והלב דומה לשכל . השכל הפועל הנפרד המשפיע טובו על האדם והמוציאו מן הכח אל הפועל

ואם . והעולם השפל מושכל והאמצעי משכיל והעליון שכל. והלשון למשכיל והכתב למושכל
וכשהאדם . והשפל מושכל לבד, והאמצעי משכיל ומושכל, יל ומושכלכן העליון שכל ומשכ

. יוצא בו עם כח שכלו מן הכח אל הפועל לעתים יקרא משכיל מושכליו וידמה לאמצעיים
וכשיצא מן הכח אל הפועל תמיד בלי הפסק שזה לא יתכן היותו אלא אחר פרידה שהיא עת 

ויתדמה לשכל הפועל הנבדל מכל . נצחימיתה לגוף ועת תחיה לנפש יקרא שכל משכיל בפועל 
  :חומר ומכל נושא המוציאו מן הכח אל הפועל השלם

  
ובזכות החכמות יחיה אחר מות על היות האותיות ענינים משלשים אצל האדם וכלים קרובים 
  :בהתגלגלם לסייע לנפש בקלות יותר משאר הכלים ליציאתה לפעל

  
  : וכל מה שנמשך מאחריהם בסוד הקבלהודרכם לפי הספר היא הצירוף והתמורה והמשקל

  
ולפי חשבון המתחייב משמות מנינם . ולפי הספר הוא החשבון והשלמות האותיות לפי מספרם

ולפי סגלת המנינים שיש בהוראת כל אות ואות מהן וידיעת השתתפותם והבדל צורה זו 
 הנעלמות ועל מצורה זו והודעת הנקרא בשמות המורים על הנמצאים הנעלמים על פי האותיות

ושם , כעין שם בן ארבע אותיות ופירושיו, פי גלגלי הוראת השמות בעלי האותיות הנספרות
ב ואמר בו "שרמזו הרב במורה בחלק ראשון בפרק ס, ב ופירושיו"ב ופירושיו ושם בן מ"בן י

. שידיעתו מביאה לידי השגת השכל הפועל עם מה שחיבר אליו לפניו ואחריו כאשר זכר בו
ב שלא "ושם בן ע. בענין הנבואה במלת בחל עם חבל' שהעיר על סוד הצירוף בחלק בכמו 

הוא . וכל שכן לפי מה שגלה איש האלקים גם כן משה עבד יי בפירושי התורה. ל"זכרו הוא ז
ששניהם תלמידי העמרמי שהם נשיאי . הוא הנחמני חברו של המימוני, הנלחם מלחמות יי
 ספרו עוד יש בידינו קבלה של אמת שכל התורה כולה בראש' שאמ. ה"העולם שלשתם ע
ל ומהות אמתת דברו "ובאר לנו שם סוד איכות זה הענין הנורא שגלה ז. ה"שמותיו של הקב

ואיני צריך לשנות פה מה . זה בראיות ברורות שאין להרהר אחריהם אצל כל משכיל מקובל
  :ה מפורש"שכבר זכרו הוא ע

  
להרגיל להתיך כל הלשונות אל לשון הקדש עד שכל דבור ואמנם לפי הספור הוא שצריך 

. ב אותיות"שיזכירהו המדבר בפיו ובשפתיו יחשבנו כאלו הוא מחובר מאותיות הקדש שהם כ
שממנו יצא המיץ . מיץ חלב, ויגלגלהו עד שיוצא ממנו עם רוב גלגולו והתהפכותו אל כל צד

ותחת חטה יצא חוח ותחת "ת מדבשו ואם יחשוב להוציא חמאה ממיץ חלבו ונפ. הנקרא חמאה



אל , )'לג' משלי ל" (ומיץ אף יוציא דם ומיץ אפים יוציא ריב) "'מ' איוב לא" (שעורה באשה
מצרף לכסף "גם ישמר מפני שכבר נאמר ). 'א' איוב כח" (כי יש לכסף מוצא"יבהל הצורף 

תהלים " (עבדך אהבהצרופה אמרתך מאד ו"ונאמר ). 'ג' משלי יז" (וכור לזהב ובוחן לבות יי
" כי מנסה יי אלקיכם אתכם"ונאמר לפי הסוד הנסתר לרמז על זה ועל כיוצא בו ). 'קמ' קיט
  ):'ד' דברים יג(
  

. וראשיתם אביו ואמו הדומים לחמר ולצורה, והאדם מורכב משני יצרים ראשונים משותפים
  :ודע זה, לאוואיך תהיה מחשבה אחת מיוחדת בלתי שניות רק מחשבתו משותפת מן הן ו

  
ועדין לא . וכמה צריך להוסיף על מה שרמזנו כדי לאמת למקבל המתחיל לבא בחדר החכמה

וכל , כל שכן בכלל בית המלך בעליה, כל שכן חומותיה, ראה הוא ממנה אפילו פני המדינה
ועל אחת כמה וכמה שהוא רחוק מדבורו . וקל וחומר פני המלך, שכן חצירו וכל שכן היכלו

  : אלא אם כן לוקח לו הסדר הראוי לזו הדרך המופלאה,של מלך
  

ואני יודע מצד הבחינה והנסיון שכל מה שידעתי מדרכי ספרי הנביאים בפשותם ובפירושם 
וגם היה מעט מה שלמדתי מספרי . ובמשלי אגדותיהם ומדרשיהם ומה שלמדתי מן התלמוד

רי השמות הכתובים בפרקי ומה שידעתי מלמוד המורה ומה שקבלתי מסת. חכמי הפילוסופים
הרזים ובספר רזיאל ובספר משמרות העליונות ' עקיבה ובס' ישמעאל באותיות דר' ר

כל זה לא הביאני דבר ממנו לידי השגת השכל , יצירה עצמו' והתחתונים ובספר הבהיר ובס
כי בזאת "הפועל עד שאוכל להתפאר ולהתהלל בנבואה שהתהללתי בה לקיים מה שנאמר 

  :'וגו" תהלליתהלל המ
  

עד שהתקבלתי לקבל ההשגה בפעל ושמתי נפשי בכפי עליה לפי הדרך המקובלת בידיעת 
ועם כל זה כבר גברו עלי המונעים בעונותי ומנעוני מדרך ההתבודדות עד שפסקה . השם לבד

שלא עשני אשה , רק כחי נותן שבח לבעל השבח האמיתי. ממני רוח הקדש בפעל כהיום הזה
ומתיר אסורים והוא המעביר שינה מעיני , והוא פוקח עורים וזוקף כפופיםולא עשני גוי 

  :ותנומה מעפעפי ישתבח ויתפאר זכרו ויתעלה שמו על הכל
  

הנה כבר כתבתי לך ולדומים לך קצת דברים מורים על מקצת עניני הקבלה ואיך היא חכמה 
.  אליה בשום צדולא יתכן ששום חכמה אחרת תהיה מביאה. מביאה לידי רוח הקדש לבדה

במדרגת , ואם כן הפרש גדול מאד יש בין חכמי הקבלה הנבואית ובין חכמי המחקר כולם
וישתתפו מצד החקירה ויבדלו , עם היות אלה ואלה מכונים למצוא האמת. ההשגה האלקית
  :ומשני הענינים תתעורר אל הנכבד, ראה מה הבדלם ושתופם. מצד המדרגה

  
וראה גם ראה אם מה שהתפארת ). 'כז' איוב ה" (ענה ואתה דע לךהנה זה חקרנוה כן היא שמ"

אברהם אבן עזרא ' אם ידעתו מספר השם של החכם ר, בו על ידיעתו והוא ענין ידיעת השם
או הבנתו מעצמך מתוך מה שלמדת מחכמת , או קבלתו על פה מפי שום חכם מקובל. ל"ז

אמור לי זה בכתב או על .  בדרך אחרתאו, הפילוסופים בו באחד מאלו הדרכים או ביותר מהן
על מה שאמרתי עם , פה אם היה הדין אתי לומר מה שאמרתי על זה מן הפלא והתמה אצלי

היותך מגנה הדרך שכל מקובל יודע ומכיר שבחה ומעלתה ומניעת הידיעה אמיתית במה 
  :שזכרת עם הכחשת אמיתות מהותה

  
שום חכם בעולם ממכחישי הדרך האמיתית ואם כן דע באמת כי לא אשא לך פנים בזה ולא ל

אבל אומר לך מבואר בלא ספק שאני דנתיך בידיעה ההיא למתחיל בה או למשגה או . בה



מפני שדבריך השניים העירוני אל , לשובה או למטעה או לטועה או למתלוצץ על הקבלה
 מה והשם יודע ועד כי. היותי דן אותך באחד מהדינים האלה וסופך הוכיח על תחילתך

שאמרתי במה שדנתיך עליו לא היה כדי לדון אותך לכף חובה אלא כדי לזכותך עד שתשוב 
  :בתשובה שלימה בזה

  
ועתה אחי צא מאצטגנינות שלך והשתדל בחכמות הפילוסופיות אחר שתיגע מן המקובלות 

כ תשמש "הנזכרות אם תרצה להטייל בם וקחם לך לטבחות אחר שכבר לקחת לרקחות ואח
  :שכך אמר הרב שהיו לו משמשות ולקחם לרקחות ולטבחות ולאופות.  אצלך לאופותבם ויהיו

  
ודע שאני טרם היותי יודע סוד דרכי הקבלה הייתי חושב שאין חכמה מעולה מן הפילוסופית 

אבל . וכן הוא שאין למעלה ממנה כשהיא גם כן נמשכת אחר דרכי התורה שלנו הנסתרות
ואז . ידעתי שזאת גברת וזאת שפחה, ידי ההשגה בקלותאחרי קבלי חכמת הקבלה המביאה ל

ידעתי גם כן הטעות הגדולה טעו קצת אנשים שקוראים עצמם בקצת ארצות ידועות איני רוצה 
והטעות היא שהם חושבים שיעשו . לפרסם גנותם בשם מפורסם בדרכי הקבלה בעלי שמות

. יעה והכנה בענין הוראתםפליאות עם כח השמות בהשבעות כשיזכירום בפיהם בלתי שום יד
ויאמרו שיהיו פורחים באויר על קנים וימיתו שונאיהם בדבריהם ויכבו אש וישתיקו הים 

עד שהביאתם המחשבה הכוזבת . מזעפו בשם וכיוצא באלו השגעונות הדמיונות אין חקר
לחשוב שעם השבעותיהם ההבליות יכריחו אשת איש להביאה בחצי הלילה אל מטתם מעצמה 

יכתבו ' עד שיתפארו קצתם בשהם כבר בחנו זה ונסוהו ועלה בידם ולפי.  משוגעתכדמות
וכשירצו להעלים ענין לרמות בו הפתאים . זה בחנו ומנוסה, בספריהם על קצת ענינים אלו

ושם , ובמקום לאהבה יכתבו הבהאל ובמקום לשנאה יכתבו הנשאל, יכתבו קצת זה מצורף
  :יבלבלו קצת דבריהם ההבליים

  
, כל שכן להאמינם, ה הענינים והדומים להם לא יאות לאדם שלם מבקש האמת לשמעםואל

כי הם שקר וכזב בתחילת המחשבה . וכל שכן לבקש ידיעתם או בחינתם אם הם אמת או שקר
וזה לפי שכבר התבאר אצל אלה השלמים . ניכרים לחכמי ולחוקרי החכמה ולמשיגי הנבואה

 האמיתית היא המורה על מציאות השם ועל השגחתו שידיעת השמות, אנשי המעלות באמת
' המיוחדת בחכמים לפי מדרגותם ובצדיקים החסידים כפי הדבקם בשם וכפי התקרבם אליו ית
  :ועל שאר ענינים שבין השם ובינינו כי זו היא הדרך הנכונה להאמינה ולדעתה

  
שיב על כתבך המעיד ומה אוסיף אחר זה להאריך בזה לפי הכונה שנתחדשה אצלי על היותי מו

ודי במה שהערותיך עליו בענין זה ולהועילך בו ולחזק כוסף מחשבתך אל . על רוב חכמתך
ו ספרים "כ, ואף על פי שכבר חיברתי בזאת החכמה. ההשגה להשתדל אחריה בדרך מחודשת

וכל זה לכבודך . ב ספרי נבואה בה מספיק עתה בזה המעיין פה לפי המכוון בו"וחדשתי כ
שאני אשים שלום ביניכם שלכך אני משתדל ' ואני בטוח בשם ית,  הרב אם כל הקהלולכבוד

אבל איני כמזהיר אלא , ל"ואני מזכירכם בנתים דברי רבותינו הקדושים ז. לכתוב דברי אלה
כמזכיר ואפילו אם איני כראוי להזכיר וכל שכן להזהיר בטחתי על רוב עוונותיכם ועל חוזק 

  :ה שאמרתי ועל מה שאומר עוד עתהתורתכם שתמחלו לי על מ
  

והוא . לזכרון' ידעתי בביאור מתוך שמועתכם הטובה הבאה אלי שלא נעלם מכם מה שאמ
בפרק במה אשה על ענין שני . שהיא ספר מלא מרגליות דלית להון טימי, שבא בגמרא שבת

כאמרם מן הדרכים המעולים לפי מקצת פסוקים שנדרשו שם , ח במה שראוי להיות ביניהם"ת
ה מצליח "אלעזר שני תלמידי חכמים המהדרין זה לזה בהלכה הקב' ירמיה אמר ר' אמר ר. ל"ז

, "רכב"' ולא עוד אלא שעולין לגדולה שנא, )'ה' תהלים מה" (והדרך צלח רכב"' להן שנא



" וענוה צדק"ל "ת, יכול אפילו הגיס דעתו) שם" (על דבר אמת"ל "ת, יכול אפילו שלא לשמה
רב נחמן ). שם" (ותורך נוראות ימינך"'  עושין כן זוכין לתורה שנתנה בימין שנאואם). שם(

רבה בר רב שילה אמר רב חסדא ' דאמ, בימינה של תורה' בר יצחק אמר זוכין לדברים שנא
ארך ימים בימינה בשמאלה עשר "מאי דכתיב . יוסף בר חמא אמר רב ששת' אמרי לה ר

אלא למימינין בה ארך ימים ,  איכא עושר וכבוד ליכאאלא מעתה בימינה ארך ימים" וכבוד
ירמיה ' אמר ר. וכל שכן עושר וכבוד ולמשמיאלין בה עושר וכבוד איכא אורך ימים ליכא

ה מקשיב להם שנאמר "שמעון בן לקיש תלמידי חכמים הנוחין זה לזה בהלכה הקב' אמר ר
 זכרון לפניו ליראי יי ולחשבי אז נדברו יראי יי איש אל רעהו ויקשב יי וישמע ויכתב ספר"

). 'ו' תהלים מז" (ידבר עמים תחתינו"ואין דבור אלא לשון נחת שנאמר ). 'טז' מלאכי ג" (שמו
מאי , "ויכתוב ספר זכרון לפניו ליראי יי וחושבי שמו"שנאמר , ולא עוד אלא שדבריו נכתבים

א עשאה מעלה עליו אמר רבי אסי אפילו חושב אדם לעשות מצוה ונאנס ול, ולחושבי שמו
שמעון בן לקיש שני תלמידי חכמים ' אבא אמר ר' ושם נאמר עוד אמר ר. הכתוב כאילו עשאה

היושבת בגנים חברים מקשיבין "ה שומע לקולן שנאמר "המקשיבין זה לזה בהלכה הקב
ואם אין עושין כן גורמין לשכינה שתסתלק מישראל שנאמר ). 'יג' ש ח"שה" (לקולך השמיעני

שמעון בן לקיש שני תלמידי חכמים המדגלין זה ' אבא אמר ר' אמר ר). שם(' וגו" דודיברח "
. אל תקרא דגלו אלא דילוגו). 'ד' שם ב" (ודגלו עלי אהבה"ה אוהבן שנאמר "לזה בהלכה הקב

' אבא אמר ר' ואמר ר. אמר רב והא דידעי צורתא דשמעתא והוא דלית להו רבא למיגמר מיניה
ח נחש הוא חגרהו על מתניך ואם עם הארץ חסיד הוא אל תדור " תשמעון בן לקיש אם

  :אלו הן המרגליות שאין להן ערך והמורות על שלימות אומרם ועל מעלתם. בשכונתו
  

עד שיחדו למעלות המדות מסכתא , וכמה מכיוצא בם באו מעורבים בתוך ספריהם כולם
הוי , 'וכבר זכרו שם. ליותוחברו בה גם כן רבים מדרכי מעלות השכ. שלימה והיא אבות

והכתוב אומר . 'מתלמידיו של אהרן אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה
יי עז לעמו יתן יי "ונאמר ). 'קסה' תהלים קיט" (שלום רב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול"

בל על הפכם א, זו מדת הצדיקים והחכמים והחסידים). 'ח' תהלים כח" (יברך את עמו בשלום
ובמדת השלמים בא שלום ) ". 'כב' ישעיה מח] (לרשעים[אמר יי ) לרשעים(אין שלום "נאמר 

וישם לך 'ונאמר בסוף ברכת כהנים ). 'יט' שם נז(' וגו" שלום שלום לרחוק ולקרוב"שנאמר 
ובאבות נאמר ). 'כד' שופטים ו" (ויקרא לו יי שלום"' ה שנא"כי שלום שמו של הקב', שלום

והן מדות האבות ומדות . ' שלשה דברים העולם עומד על הדין ועל האמת ועל השלוםעל'
' איוב כה" (עשה שלום במרומיו"והיא מדת העליונים שנאמר . ה"החכמים והנביאים כולם ע

עת "פ שנאמר "ומדה כזו ראוי להמשך אחריה תמיד ולהדבק בה ולברוח מהפכה אע). 'ב
ואמרתם כה ). "'יט' א יב"דה" (אלקיך) יי(זרך כי עזרך שלום לך ושלום לע"ונאמר ". שלום

  ):'ו' כה' שמואל א" (לחי ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום
  

שהרי . ומה מועיל הלמוד לאדם אם אינו מתקן בו מדותיו תחילה שהן יסודות להנהגת הנפש
כי המדות הטובות הן וידוע . והוא שאין מדותיו הגונות, אי אפשר לשכל לשכון בארמון מכוער

והמחשבות השלמות האמיתיות הן ארמונות השכל שבם יוצא . משכנות המחשבות השכליות
  ):'יז' ז' שמואל א" (ותשובתו הרמתה כי שם ביתו. ובא על דמות רצוא ושוב

  
ואשימנו כדמות חותם . והנני מחבר אל מה שקדם ענין אחר מיוחד כולל ענינים רבים תחתיו

  : והוא שכבר נודע שהשם החתום על הגאולה הוא שם,לכל אגרתי זאת
  

  :אהיה אשר אהיה
  



ה אשר הודיענו סוד שמו הנכבד והנורא כדי "יתברך ויתעלה שמו של מלך מלכי המלכים הקב
וגלה לנו הסוד ואמר . לברכנו בו על ידי הכהנים שהם ראשי השבט הנבחר מכל השבטים

והורנו הברכה ואמתתה ומהותה ). 'כז' מדבר וב" (ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם"
ב במקדש "להיות נאמרת בשם י, וכמותה ואיכותה וסגולותיה וחוקותיה והזכרותיה וחלוקיה

והיא מקבצת מיניה והיא . והנה ברכת כהנים בגימטריא מדת הרחמים. ככתבו ובמדינה בכינויו
  :כמפזרת הכחות הנבראים שהם כחות מזגי החומר

  
חייב המקובל השלם מצד היותו , שרשום שהם כבשונו של עולם, יעה המופלאהותחת זו היד

ב אותיות מגלה "ושם בן מ, חס על כבוד קונו להסתירם ולהעלימם ממי שאינו ראוי לדעתם
ה ובם יתגלה הסוד של הברכה "ותיבות י', והנה ימצא מספר אותיות ברכת כהנים ס. זאת

רמז כהן רמז ' להם'ן וסוד אמור "והוא סוד כה' ה תברכו שכפלו נ"כ, המשולשת מדרך שלש
הוא העצמו . י"הוא יה' והג. ה"הוא הי' והב. ה"הוא י' והנה מנין האותיות הפסוק הא. 'הסוד'
הנה סוד זה הוא סימן שמות . של כה הוא הנוסף' ה הוא חסר ה"הוא אמצעי של י' ה של כ"כ

  :שווי מגרעת ותוספות
  

ואם תאמר הנה הטוב יהפך בדרך זו לרע והשקר לאמת וכן . וזו הדרך אין למעלה הימנה
שזאת המחשבה תאמר הן והיא מדת הרחמים וזאת , דע כי זאת היא הכונה במדות. החלוף

, שמע) קריאת(וזהו מה שבאמצע קרית . ודבר הנוצח מהם יקויים. תאמר לאו והיא מדת הדין
וכן סוד אשר בין שני . המפורשפ הסוף אחד והוא חצי השם "ואע, אשר בין שני שמות הקדש

השמות הנזכרים הוא שני מלאכים שהם עצמים אמצעים בין שתי הוויות ראשונות שהם דבר 
  :והסתכל בו מאד. כ והבן זה ודעהו"ך א"כ א"רק מספר שלשת התיבות הוא א. אחד
  

  :ב אותיות"וזהו סוד שם בן י
  
  :ה"ה ו"ה ו"ה ו"ה י"ה י"י
  

  :ב אותיות"עם בנשימותיו השלש וזהו ראש וסוף של שם בן ממגולגל ומצורף ומנוקד ומוט
  
  :ת"ו צי"ץ שק"ג ית"אב
  

  :ב הפוכים"וזהו ראש ותוך וסוף של שם בן ע
  
  :ד"ו מנ"י וה"מ אנ"מו
  

והשנוי . ודע באמת שהמדות מתהפכות לקיצים ידועים בלי שנוי ותמורה מפני הנהגת הנבראים
וזאת היתה כונת החותם כדי להפך המדות . צאיםהוא לנפעל לא לפועל מצד הכרח ענין הנמ

וזה החבור הקטן הראהו . שנמשכו ביניכם ממלחמה לשלום בכונה אחת מושכלת ומקובלת
ואחריו הראהו למי שתדע שראוי לו כדי שיועיל . ם"בחסדך לרב הידוע ששמו בגמטריא חכ

  :ממנו רואהו וישמח בו המשכיל והיה זה שלום
  
וענוים יירשו ארץ והתענגו ). "'לז' תהלים לז" (חרית לאיש שלוםשמר תם וראה ישר כי א"

  ): 'י' תהלים לז" (על רב שלום



 רבי אברהם אבולעפיא

  גט השמות

   

  ).תהלים קיט" (וב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסףט". "ל עיני ואביטה נפלאות מתורתךג"

מפני היות דעות בני אדם זרות מאד מאמיתת מציאות המורגש והמושכל ומפני , אמר המחבר
סכלות טבע האדם בעצמו החיצון והתיכון ומפני השתבשות המחשבה בדברי הנבואה הנגלים 

  .והנסתרים המעידים על כל זה המעירים ישיני עפר שוכני בתי חומר אשר בעפר יסודם

הידועים לכל משכיל מתוך התיבות  ל שרשיהם ועיקריהם העירני השם לחקור ולדרוש ע 
מפני שהם עניינים הצריכים מאוד ומועילים הרבה באמיתת העניין . והשמות הנמצאים בתוכם

. י"והם המשלימים נפש האדם בידיעה ביראת הש, ולתכלית הכוונה לכל בעל דעת, המבקש
 על הדרך הקרובה והישרה וממנו אשאל למלאות חפצי ושאלתי להורות אותי ולהדריכני

ולפי שהשגתי בעצמי סיבות המונעות . 'לכוונתי אשר היא על דרך האמת לכבוד שמו הגדול ית
ולפי שראיתי בבחינת אמיתת העניינים כי . אותי מחקירה הזאת היה ראוי לי למנוע ממנה

 היה מיעוט ידיעתי בחכמה האמיתית וקיצור שכלי בעניינים, המונע האחד והוא הגדול
וראיתי המונעים האחרים הניכרים לזה שהם גשמיים . האלוהיים שהם דבר קבלה האמיתית

לכן . אין להם זכרון בחבורי האמת להיות מונעי בעליהם מחבר דברי אלהים חיים מועילים
שקלתי בדעתי הסיבה הגדולה המונעת אותי לבדה עם הסיבה המביאה אותי לחבר ספר 

וזה מפני שסיבת . החיבור מכריע הסיבה הנמנעת האמת ממני  ומצאתי תועלת , בחקיקת האמת
ותועלת החיבור המכריע כפי מה שהוא כלל נמשך , הסכלות המונעת אינה תלויה ברצוני

, לחבר עניינים אלו, קוצר שכליי ורוב חבתי, והסכמתי על זה להודיע לכל משכיל. לרצוני
ואם , מני לא אוכל לגשת אליהםכי הפרטים עליונים מאד מ. לחבר ולהעיר על כלליה לבד

יבוא קצת מפרטיה מפני הרחבת לשוני לבאר דבר כפי מיעוט דעתי בכלל דברי לצורך הכרחי 
אין ראוי למשכיל להאשימני על זה כי העניינים כולם , הכללים ההם או לתועלת בעניין הנזכר
יתית אדברנו אמנם בהזכירי דבר משרשי הקבלה האמ. גדולים מאד בעצמם ודעתי מעוטה בהם

ואחל . והשומע ישמע והחדל יחדל. כי לא אהיה מגלה סוד, ברמז במקום שראוי להסתירו
   .לדבר במציאות המורגש תחילה

עם גוף , ב גלגלים זה בתוך זה"ואומר בכלל עליון כי מגלגל המזלות עד הארץ נמצאים י
מיוחד מקיף הכל ונמצא על כולם גלגל אחד . הארץ אין מקום פנוי ביניהם בלא גוף כלל

נקראים המציאות , ב גלגלים נכללים עם העליון"וכל אלו הי. בעצמו ומניע הכל בתנועתו
פ שיש במציאות הזה שלשה "אע, כי כל דבר גשמי הוא מורגש. מפני שהם גשמיים, המורגש

והם העליון בכל ושני היסודות העליונים אצלנו שהם . גלגלים שאינם מושגים בראות העין
. נקראו מורגשים בכלל המציאות המורגש אחר השיגנו אותם שהם גופים בהכרח, וחהאש והר

כי זה . אלא מצד כוכביהם, וגם הגלגלים האחרים אשר בשמים אינם מושגים גם בחוש הראות
  .כי הגלגלים הם זכים מאד ואינם בעלי מראה, שהם נראים לנו כעין התכלת הוא מגווני האויר

עם המורגש כולו עניינים למעלה ממנו במעלה והם העניינים ואומר עוד כאשר נמצאו   
שהאדם , כי נמצאו במציאות האדם בעצמו עניינים מורגשים ומושכלים, המושכלים בכללם



ונקרא , ולפיכך נקרא הוא גם כן בכללו עולם הקטון. הקטן נברא בדמות העולם הגדול כולו
העניינים . לם קטון ואדם קטוןונקרא האדם עו, המציאות כולו עולם גדול ואדם גדול
, והמושכלים הם הנפש וכוחותיה הנשפעים מאתה. המורגשים אשר באדם הם הגוף בכללו

וכמו שהנמצאים המושכלים עם המציאות המורגש נסתרים מאד . פ שכח ההרגש בכללם"אע
וכאשר המורגשים והמושכלים הנזכרים בעולם הגדול , בבחינת אמיתתם מרוב בני אדם

כן ימצאו בדברי הנבואות עניינים רבים גדולים נגלים , הקטון גלויים ונסתריםובעולם 
אשר הם השרידים , והנסתרים מועילים ליחידים לבד, הנגלים מועילים בכללם לכל. ונסתרים
ובהשיג האדם את סתרי התורה ישיג מתוכם מציאות העניינים המושכלים . י קורא"אשר הש

אשר הם נפשותם , ם והמושכלים אשר בם עולמווהשכלים הנפרדי, י"אשר הם בהש
   .וכוחותיהם

הוא כולל הכל ועל כן נקרא עצם שכלי כולל שכל , חלק עליון. חלקים' ודע כי העולם נחלק לג
כי איננו שכלי , החלק האמצעי הוא כולל רק משכיל ומושכל לבד בעצמו. ומשכיל ומושכל

החלק .  מפני שהוא בעל חומר וצורהוזה, וחסר מעלה אחת והיא העליונה שבכל, כראשון
וזה מפני היותו גם כן , המעלות שהם שכל ומשכיל' השפל אינם כי אם מושכל לבד וחסר ב

ואמנם האדם לבדו . האמצעית  אמנם מעלתו פחותה מאד ועכורה מן המעלה . בעל חומר וצורה
שכל בדמות שכל ומשכיל ומו, בעולם השפל כשיוצא שכלו לפועל שב בצורת העולם העליון

, הוא הבחנת כל נמצא' ומציאות הבורא ית, "כי בצלם אלהים עשה את האדם. "בוראו יתעלה
ומפני שמשיג עצמו , ואמנם מדרגתו עליונה מאד ממדרגת כל עצם שכלי. ולפיכך נקרא שכל

ונקרא מושכל מפני שהמשיג עצמו בשכלו הוא המושכל ואינו דבר אחר , נקרא גם כן משכיל
אינו משכיל בכח כי ' והבורא ית. אבל אם משכיל בכח אינו אחד,  משכיל בפועללעולם כשהוא

ולכן יקרא . וזה דבר ניכר להשיגו מכאן למי שלא השיג ענייני השכל בבחינת עצמו. אם בפועל
ובדעתך סודו תדע כלל העליונים והתחתונים בשכל . שכל משכיל ומושכל' הבורא ית
   . ובקבלתה

אבל הנבראים . ואין בעולם שום משכיל,  כן בכלל בכל משכיל בפועלודע כי בזה העניין גם
לבד האדם שהוא עצם משכיל לבד , עצם שכל או עצם משכיל שלא ישכיל בפועל תמיד

כ אל תחשוב כי הנמצאים המשכילים בפועל תמיד הם במדרגת השם "ואעפ. בתחילת מציאותו
 לבדו מחויב וכל בלעדיו הם אפשרי כי האמנם הוא, אשר זכרנו גם כן זה העניין עליו' ית

ואם כן אי אפשר שידמו לו בשום פנים ולא שישתתפו עמו בשום עניין אלא בשתוף . המציאות
פ שהוא המרכבה התחתונה הוא גם כן עצם שכלי "וכשהאדם משכיל בפועל אע. לבד' השם ית

י לפרש עתה כל ודע שהוא עניין נכבד ונעלם בעיני החכמים ואין כוונת. שכל משכיל ומושכל
  .זה העניין כי כלל הדברים נודעים ליודעים המוצאים חן בעיני אלהים ואדם

, ואני חושב כי בהזכירי קצת מענייני הקבלה האלו וכיוצא בהן מן העניינים המסכימים לשכל 
השכיל ידעתי כי לא יטב , ואמנם אם לא יסכימו, אשר דברי יטיבו בעיני כל בעלי דעת מאד

וכל . והוא באמת ישמח בהם מאד, אלא שהוא מקובל לבד, ני החכמים בעיניהםדבר מהם בעי
מי שיקרא מקובל שלם צריך שידע על כל פנים חמשה דברים הנזכרים בספר יצירה המכונה 

והחמישה דברים הנזכרים שם  . ודע כי זה מופלג, ה אשר קבלו משם ועבר"לאברהם אבינו ע
כי כן זכרם , והם חקיקה חציבה שיקול המירה צירוף. צירוף האותיות, הם הנקראים בכלליהם

היא הספרות כי , חקיקה. וזה כלל פרושם". חקקו חצבן שקלן המירן צרפן", שם בספר יצירה
היא תיקון האותיות והבדלתם זו מזו עד שיהיו נקראים על , חציבה. כן יקרא הסופר מחוקק

ה בהם ושיקול עצמם גם כן ונכללים הוא השיקול ההכנ, שיקול. אמיתתם עד שיובן ענייניהם
היא המרת אות באות ותמורתה וחילופה , המירה. תחת זה גימטריאות וחשבונות וכיוצא בהן

וזו היא חכמה מפוארה . גם כולם יש בהן תמורה, ע ודומיהן"כגון אותיות אחה, בעבור אחרת



 הוא לצרף אות ,צירוף אותיות. לא להוסיף ולא לגרוע, לעשותה בכל מקום כפי הצריך לו
וגם זו . א"ד מד"ם מא"א דא"ד דמ"ם אמ"כגון אד, אחת באות אחרת ושלא להמיר מהן כלל

וכשידע המשכיל , ובאלו הדברים יוודעו סתרי התורה לא בזולתם. חכמה מפוארה מאד
המקובל הסוד הנכבד הזה בחמשה עניינים אלה ידעתי כי יטיבו בעיניו מאד מאד סודות 

, וך השמות המשותפים והמסופקים והמושאלים והמוסכמים והנרדפיםהקבלה הידועים מת
גם מתוך השם הנכבד והנורא והמיוחד . מתוך פעולותיו, י"ומתוך השמות המיוחדים בש 

ומן . והוא מורה על היחוד הוראה גמורה בלי שיתוף, והמפורש ההוא העליון שבכל השמות
', והוא שם אלהי שכולל שם הבורא ית, הידוע כי העולם נקרא בשם המשותף בשלשה עניינים

ומפני שהיה משותף לא היה , וגם שמות המנהיגים השפלים אשר בארץ, ושמות המלאכים
ואינו מורה אלא , אפשר לנבראים לעמוד עד שנשתתף עמו שם שאינו משותף לדבר בעולם

תיות פ שיש סוד גדול על היותו אז או"ואע. על עצם מיוחד בלי הרכבה בעצמו בשום פרט
ודע זה כי אינו . אחד על אחד, וגם הוא נחלק לבד שמות ולאחד אחד. המורות על המרכבה

אלא מפני הוראות שולטנותו על הנברא בדמיון מרכבה אשר , מפני שמות העצם חס וחלילה
, עולמות שהם העולם הזה והעולם הבא' ומורה ב. מורגש ומושכל כאשר אמרנו, הוא שנים

ומיוחד , וזה השם המיוחד בשתי אותיות. ומושל אחד בכל מעלה ומטהורוכב אחד על שניהם 
  .ומיוחד בארבע אותיות ודעהו מאד מאד, בשלוש אותיות

. א"ו ה"א ו"ר ה"ובו תבין את אשר לפניך יו, והוא שם אחד לבד שלם, ה"ו יהו"ה יה"י] 'י[ 
אם , חי השםובהיות אותיותיהם תשעה תשעה שהם תכלית החשבון תוכל להבין הסוד שבו 

כי אלו ). 'ה' תהלים מ" (רהבים ושטי כזב"תהיה מבעלי הקבלה האמיתיים ולא תפנה אל כת 
, הם סודות עליונים ואין ללמוד מהם אלא ראשי פרקים ולאנשים ידועים יראי השם בלבד

וכשתשמע איזה דבר מענייני השמות ). 'יד' תהלים כה" (סוד יהוה ליראיו ובריתו להודיעם"
התרחק מהם עד שתדע ענייניהם או עד שתשמע מאדם מקובל  תדע להם עניין אשר לא 
ואם ההזכרה בהם מועלת אל , ואולם לא ירצה להודיעם ענייניה כי אם הזכרותיה. ענייניהם

, ואל יהיו דברי השם בפיך אלא לתועלת לבבך, תזכירה כי אם לקדש את השם בה לבד
   .  לילך בדרכיוי ולא ירחיקוך אם תרצה"ומעשיך יקרבוך לש

שמואל אבן תיבון ' ואשוב לעניין הראשון ואומר כי מיני השמות המשותפים אשר פירש ר
הוא כשתמצא מילה אחת שם , ואמר כי שם משותף, "מורה הנבוכים"בפרושו מלות הזרות שב

כמו מילת . ולא יהיה אחד מן המינים ראוי להקדימו בשם ההוא יותר מן האחר, למינים שונים
ועוד אמר . ואני אם אקצר בלשונו תדע שזה עניינו.  הנאמרת על עין הראות ועל עין המים,עין

והאחד דומה לו מעניין מן , הוא אשר יהיה ראוי להקדימו אחר מן אחד, כי שם מושאל
כ הושאלו לראש המיטה "ואח, העניינים כראש ורגל הנאמרים על איברי בעלי חיים תחילה

פי דעתו הוא אשר שמו הראשון לאדם או לבעל חיים או לצומח ועיקר שם המושאל ל. ורגלה
כ יהיה מושאל לפי דמיונו "ואח, כפי המדרגה הזאת אמר כי הוא ראוי להקדימו, או לדומם

לא הנחה ראשונה אצלו כי אינה , י"שהיא מושאלת להש, ואמר עניין ההשגחה. לדבר אחר
נחה הראשונה היא השגחת האדם ועל כן מילת השגחה ה, י לבדו"מושגת בעצמה אלא להש

שהוא מזון , כגון לחם. וגם השאלה הנאמר בשמות בלשון זה רבים. י"כ הושאלה להש"ואח
הגוף בטבע והושאל זה השם למזון הנפש גם כן בהיותה חיה והיא החכמה והתורה והרבה 

 הוא אשר יהיה ל כי השם אשר יאמר בהסתפק "ז" מורה"אמר הרב ה, שם מסופק. כיוצא בו
' ור. והעניין ההוא מקרה בהם ואינו מעמיד עצם אחד מהם, דמיונו כמו עניין בינו ובין האחר

ל אמר כי הוא גם משותף ושיתופו מצד סיפוק כלומר שהוא שם ראשון "שמואל אבן תיבון ז
כמו . והקורא הדבר האחד בשם ההוא ידמה לו ששני הדברים הם ממין אחד, לאחד הדברים

הרב זכר , ואמר. ועל המושג בדמיון בספוק, ואר האדם המושג בחושיםתמונה הנאמרת על ת
' במדבר יב" (ותמונת יהוה יביט"שהוא ' לדבר שהוא שם מסופק ואפילו הנאמר על הבורא ית



, והעניינים רבים. הוא שהשם והגדר אחד, שם מוסכם. הוא מושאל, לפי דעתו על שם זה, )'ח
וכן גדר החי . על ראובן שמעון ולוי ויהודא בשווהויאמר , כגון גדר האדם שהוא חי מדבר

ל כי הוא "אמר בעל המלמד ז, שם נרדף. יאמר על צומח ומרגיש בשווה על כל בעלי חיים
אבל , אמנם השם אחד בשם העין. אבל הוא משתנה, אין הגדר אחד, בהפוך מן המשותף

ואחר אשר זכרתי . םוהשם משתנה כמו יין וחמר הנאמרים על משקה ענבי, הנרדף הגדר אחד
לך השמות האלה לפי דעת המפרשים אותם אזכור משאר השמות והעניינים מעט כדי שתבין 

  .מהם אמיתת העניינים אשר העירותיך עליהם

, והמושכל, המורגש, והם. ואומר תחילה כי אין ראוי למשכיל להאמין אלא בשלושה אלה
צטרכו ליחדו כי די לנו באלו השלושה כי המפורסם הוא גם כן בכללם ולפיכך לא נ, והמקובל

הוא הדבר שיושג בחמשת החושים שהם הראות והשמע והריח והטעם , המורגש. וזהו פירושם
הוא הדבר שהשכל מקבלו ויודעו כשמעירין אותו על זה כגון החשבון , המושכל. והמישוש

והנה . ני ופלוניהוא דבר שיאמר עליו כך וכך קבלתי מפלו, והמקובל. והתקופות והגימטריאות 
כי לא ישאל אדם בראותו אור , ידוע הוא כי המורגש הוא דבר שאין צריך להביא עליו ראייה

וכן מושכל ראשון כגון ששנים הם יותר מאחד אין צריך להביא . להביא ראייה שהוא אור
אמנם . וכן המקובל אין צריך להביא עליו ראייה כי זי למקבל לומר כך קבלתי. ראיה עליו

. ר המושכלות לא יתאמתו אלא במופת או בראייה נכונה קרובה אל המופת או בהקש שכלישא
' וכשאדם מאמין באלו הג. אבל דברינו בזה המקום בעניין הראות הראייה על המושכלות לבד

ובזה ההודעה . זה אני מאמין מתוך הקבלה, דברים ראוי לו להגיד עליהם כפי האמונה ולומר
   .והרי הוא בטל במיעוטו, חלוק עליו אלא מי שאינו מודה על האמתלא ימצא לעולם מי שי

, על הזיופים הנמצאים בידם, ואומר עתה כי כל כוונתי בזה הספר להעיר בעלי ספרי השמות
ולאמת אמונות השמות האמיתיים המעירים כל ישן . שלא יאמינו בהם עד שיודעו על מה סמכו

י על שעזרני לכתוב "ואם לאו אודה להש, עליו' ית' ואם אוכל עמהם בזה אודה לה. משנתו
ומפני שאני מרחיק השמות . י לבדו"האמת ולהרחיק השקר מחיבורי זה הנבחר לכבוד הש

וסימן משני הפסוקים ". גט השמות"זה  קראתי חיבור , המזויפים אשר אין בהם חכמה אמיתית
ועוד . 'וגו" טוב לי תורת פיך. "'וגו" גל עיני ואביטה", שהבאתי בראש תחילת זה החיבור והם

והוא גם כן הסוד בכתוב . י"ת ותשמעהו לפני בעזה"ל וטי"יש לי סוד מופלג בזה השם בגימ
ועוד כי אחד מן . ממנו להרחיקה , ב שורות במניינם לא פחות ולא יותר"האיש לאשתו גט בי

תי זה בזה והחלפ. 'וגו" זה אלי" "זה שמי לעלם"השמות העליונים הוא זה שאמר הכתוב 
   . ב במניינם"שהוא גם כן י

אלא , אל יאבדם בידו, פ שימצאו ביד אדם משכיל שמות שלא ידע עניינם"ואומר כי אע
וזה אשר . ואולם ידעם לאחר זמן, כי אפשר שיש להם עניין והוא אינו יודעו. ישמרם

ן השמות הוא מפני שאני מאמין שהמאבד שם מ, העירותיך עליו לברוח מלאבד שם מן השמות
כי לא . ולפיכך טוב אשר תאחוז בזה וגם מזה אל תנח ידיך. הקדושים הוא נענש עליו

וכל זה . העירותיך בהם אלא על האמונה בהם בלי חכמה ובלא עניין מועיל בידיעת אמיתותם
אבל רדוף אחרי האמת תמיד , שאני מעורר אותך הוא שלא תאבד ימיך לבקש דברי הבל ורוח

ואל תחשב על עניין השמות האמיתיים וסודות אשר . הוא עמך ואתה עמוו, ותמצאהו תמיד
תכלית הכוונה בהם כדי שתשיג בידיעתם אל המעלה העליונה שבמציאות המורגש להשלים 

ועל כן רדפו לדעת ולבקש השמות לא לשם האמת . הגוף בעבור תועלתו כאשר יעשו הפתאים
אמנם בקש . שאין זה דרך המשכילים, ולא נכון לעשות כן. אלא בהפך, מפני שהוא אמת

הוא מפני , ואולם הסיבות המונעות ידיעה מרוב האדם. האמת תמיד מפני מעלת מציאת עצם
ומפני שהם חושבים כי מי שידע בהם . בקשם עניין לדבר שאין מציאותו בעבור אותו דבר

. פנים וכיוצא בזהאו ינזוק כאחד מן הנזקים על כל , או ישתגע בידיעתו, בהכרח ימות בלא עתו



יחוייב מצד התורה  וכל אדם . ולא ישיגו כי האדם יחיה עם ידיעת האמת וימות עם הרחקתו
כי לא יבחין האמת מצד אומרו אלא מצד , והשכל לבקש האמת ולקבלו אפילו מפי הספרים

ואין ראוי להאשימני על מלת אמת . ועל כן נתחייב להאמינו בבחינת עצמו. עצמו שהוא אמת
אלא כפי מה שיזדמן לי בכל , וצא בה אם אשתמש בה על דרך זכר ונקבה כי לא אדקדק בהוכי

ואי אפשר לי לכתוב לך השמות הנאמרים על המורגש והמושכל עד . העניינים' מילה סובלת ב
ועל השמות . כ אעוררך לכל הנמצא בו"ואח, שאקדים לצייר לך צורות העולם בכללו

שאי אפשר לנו ,  הסוגים העליונים ועל פרטיהם בקצתםהנקראים לכל הדברים הללו שהם
ואמנם . וזה אשר השגנו הוא מעט מהרבה. לדעת אלא מצד הנבואה שנסתלקה ממנו בעוונותינו

וממנו בספרי , וממנו בתורה שבעל פה, וממנו מצאנו כתוב בתורה שבכתב, ממנו קבלנו מרב
וחברנו העניינים להוציא מהם . וממנו בספרי הפילוסופים, הקבלה מחודשים בזמן מועט

כי כוונתנו להועיל הקורא עד . ה"אם נוכל על זה בעז, תועלת במעט דברים וברוב עניין
מכנו להזכיר תחילה כל  ועל כן הס. שיעלה בידו קצת מהשמות אשר החכמה נעלמת בהן

. ןלהשלים נפש האדם ולהדריכה אל דרך הנכו, כי ממנו יוודע האמת בכל, הנמצאות ועניינו
על ' ולאהבן מפני מעלת הבורא ית. מפני תועלת הנפש והגוף, שהוא דרכינו לאהבתו וליראתו

והנה הדבר ידוע שאי אפשר להמצא אוהבו שלא יראה . וליראתו מפני מדותיו, כל פעולותיו
והנה לך הצורה אשר מצאו בעלי העיון לכל . את אוהבו אם אהבתן שלימה ואינה תלויה בדבר

ומפני שהם הרחיבו להביא מופתים עליהם לא אצטרך לכותבם , ים נחתכיםהנמצאות במופת
ועוד אודיעך . במציאות עצמו החזק, כמו שהוא מצוייר בשכל וחוץ לשכל אלא אזכיר הדבר 

אחד בפני אחד , ואכתוב לך כלל הגלגלים. גם כן מה שיש בידי ממנו דרך קבלה בעניין אחר
כי יש בזה תועלת גדולה מאד כאשר , ין בלבבך פתאוםעד שיהיו מצויים בפיך בקלות ומצוייר

   . ואציירהו לך במציאתו, כמוזכר איך הוא נקשר קצתו בקצתו, בארו בעלי העיון



Error!

  

שהם הגלגלים המקיפים והמוקפים בצורת ההקפה הזאת , זה פירוש של זאת הצורה בכללהו
שהם שני חומרים בשני עולמות עליון ותחתון בצורות . העולם בגופני יחד הכל אחד, בעיגול

ואין בכולם ). 'א' ישעיה סו" (השמים כסאי והארץ הדום רגלי"כי כן נאמר . הראש והרגליים
, והוא המקיף הכל, אמנם הוא גם כן בעל חומר וצורה. א פשוט מכולםזך כעליון שבהם והו

לא כוכב , אין גוף חוץ ממנו וגם אין בו. והוא הנקרא רקיע וערבות, והוא המניע הכל בתנועתו
ואם הוא . מפני שהוא מנהיג, גלגל בשנה כמלך במדינה, "ספר יצירה"ועליו נאמר ב. ולא מזל

מאחר , פ שהוא מניע"אינו מתנועע אע' הוא האלוה שעליו יתכי אם , מתנועע לכן אינו אלוה
. ובזה נרחיב לפנים בעזרת האל כי אין כאן מקומו. שנמצא במופת שאינו גוף ולא כח בגוף

אולם הוא הראשון שבהם כשנעריכהו למה , ובתוך הגלגל המקיף הזה גוף הגלגלים כולם
פוך מלמטה למעלה ונספר ממנו מה ואם ניקחהו בה. שבתוכו וניקח סולם הזה מלמעלה למטה

ה שהזכירו "פ שמצאנו ביחזקאל ע"ואע. ה שחלקהו בו"שהשגנו בו כאשר עשה יעקב אבינו ע



בין , שכל אחד מהמשגיחים כפי מה שמראים אותו לו, כי אין בזה חשש לבד, מלמעלה למטה
   . בחלום בין במראה כך מגידו

ל באמיתות מציאותה ובבחינת "ר,  עפרואומר כי הארץ מקשה ככדור מלא שאין בעצמה אל
אין לנו לפרש ממנה אלא צורת עצמה , היסודות' פ שידענו שגם היא מורכבת מד"אע. עצמה

ונשאר , או בחציה לפי דעת אחרת, והמים מקיפים את הארץ בשני חלקיה לפי דעת אחת. לבד
ו הדבר הראוי ונעשה מאות. צריך להחיות בו בעלי חיים  ממנה מגולה בלא מים מה שהוא 
פ "אע, וזה עולה עד מקום שהמים נהוים שם בפועל מים. להיותו מים אויר יותר רך מן המים

כמו , וזה הגבול הוא עד מקום שהאד עולה. עד שיתהוו שם וימחו, שהם מים ביסודן תמיד
, משם ואילך האויר מקיף את המים, עד פני האדמה. 'וגו" ואד יעלה מן הארץ"שאמר הכתוב 

אמנם ראוי להסתירו ודי לנו בראשי . ש דבר בכאן שצריך לדבר בו אחר מה שדברנו בוכי י
והאש מקיף את . כי נסמוך בזה על היודעים הדבר על אופנו, פרקים כאשר אמרנו למעלה

ומשם ואילך גלגל הלבנה מקיף . יסודות שהם חומר אחד' האויר מכל צד ואלו הן הנקראים ד
וגלגל חמה , וגלגל נוגה מקיף את גלגל כוכב, ת הגלגל הלבנהוגלגל כוכב א, את גלגל האש

, וגלגל צדק מקיף את גלגל מאדים, וגלגל מאדים מקיף את גלגל החמה, מקיף את גלגל נוגה
ואלו השבעה גלגלים ושבעה כוכבי לכת הנזכרים אשר בהם . וגלגל שבתי מקיף את גלגל צדק

ב מזלות והוא המקיף גם "יימים אשר בהם יולמעלה מהם הוא גלגל הכוכבים הק. כוכבים' הז
ולמעלה מכל אלו הגלגל העליון המקיף את גלגלי המזלות והוא הראשון . כן גלגל שבתי

והוא האחרון מכולם אצלנו אנחנו יושבי שפל שוכני , מכולם כאשר אמרנו אצל העליונים
   . עפר

תמצא כי גלגל המקיף הזה והנה . ועתה אעוררך על שהעולם כולו הנזכר לפי הציור ההוא אחד
אמנם דברים גופניים אחרים אין בו . שאין בו רק הכוחות כולם הנשפעות מאתו, הוא מיוחד

ולמטה . והוא מורה עליו אות אלף של אחד. והוא אצל הגלגלים כולם המיוחד בעצמו, כלל
' ם דולמטה מה. ר"ת של אח"מורה על כללם אות חי, בהם הכוכבים ממנו שמונה גלגלים אשר 

, כי הארץ מוקפת ולא מקפת, ומקיפים זה את זה על הארץ, יסודות שהם אש ורוח ומים ועפר
' ומורה על אלו היסודות שהם אות ד. והיא הנקודה אשר באמצע העיגול, נרכבת ולא רוכבת

וכיוו שהוא אחד , הרי לך ידוע מתוך השכל ומצד הקבלה גם כן שהעולם כולו אחד. ד"של אח
ושמור זה הסוד , ד כאשר זכרנו"ג במנין אח"ונמצא אלו הגלגלים כולן י. 'ד יתכך מנהיגו אח

   . ודעהו כי הוא מופלג ומושכל ומקובל והוא השם המיוחד בכללו

ועל כן הבאתיה , כנראה מן המעתיק, ה ככה נמצאה בכתב היד על סדר הכתוב" זאת ההג-הערת העורך(

    ).כפי שהיא

על כן כתבתי אותו הנה , סדר העולם ומהלך השנה וסדוריהה מצאתי בספר אחד מעניין "הג
   . פ שאלו ההגהות אינם מנוסח של זה הספר הגט וזה לשון ההגהה"אחר זה אע

כי . אלהיך בלי נעצר במקום ואינו בגדר מקום ולא בגדר זמן ולא בגדר חקירה' דע היום כי ה
. ויה עד שיהיה בו חלק לחברואינו בעל גוף וג, ד מבלתי חקר ולא תשיג בל חקירה"הוא אח

ושהוא מפליא פלאיפ נגלים שאין , והוא סבה לכל הסבות אחד מיוחד הוא כשם שמו המיוחד
הוא אחד ואפילו כשהוא נחלק החלקים הם , מתחלק באחד אותו השם, אדם יכול להכחישם

שהוא ג "ג י"וכשתחלק יהיו שני חלקיו עולין י. ו"אותיות עולה כ' כי שם בן ד, במספר אחד
כי הוא , ולא יתר ולא משתנה ממה שהוא ובלי חסר כי אי אפשר להיות חסר . ד"כמניין אח

פ שיש לו שמות חלוקים ומדות חלוקות הוא מיוחד בכולם וכולך מיוחדין "מיוחד במדותיו אע
ואין . והוא ראשית הראשית כי תחילת החשבון הוא אחד כשמו שיהא נזכר בכל הדברים. בו



אם בא אדם לחקור בפעולותיו , סוף מחקר. הכל נברא מך האין הגמוריםראש תחילה כי 
בתחילת הפעולה ראשונה תכלה חקירתו בהשתלשל מסיבות כל מה שיש בעולם השפל כנגדו 

ב נתיבות החכמה יצירות הכל וקיום הכל "מל, למעלה שהוא משתלשל ממנו מיסוד ראשית
כשהוא מתעלה ' פי, ייתן ברצוא ושובצפ. נברא שכל בעלי אינו בעלי גוף אלא שכל גמור

כ שבים ורצים להתעלות "לקבל השפע מלמעלה הם רצים מעט מיד מהפחד שבים לאחור ואח
והחיות רצוא ושוב . "כ מתנועעים בעניין זה עד שמקבלים שפע ברכות"ושבים מעט ואח

ים וכשהם פועל, בזק הם לובשי תמונות כפי פעלם' פי, )'יד' יחזקאל א" (כמראה הבזק
ואותה צורה שהם . לובשים צורות כפי הפעולות שיש להם לעשות אם לטוב אם להפך

וסוסי אש . כגון החסידים ובני הנביאים, לובשים לא יושגו לעין אדם אלא לאותם זכי הנפשות
פעמים לדין פעמים ). 'יא' כ' מלכים ב(' וגו" וסיסי אש"צורות השכל בעצמך כמו שכתוב 

ובקול דממה דקה כלומר . עמים שנעשים רוחות כשעושין שליחותכמו רוחות לפ, לרחמים
   . שאינם נרגשים שת מלאכי רחמים בעת רצון ובעת זעם שת מלאכי דין

רקיעים שכליים זה למעלה מזה יתקדשו בו תרי כתות לפעול בתחתונים ' שם הוד לוילון אלו ז
שהוא , הגמור עשה תוהוומן האפשר , עשה מן האין יש, ואין ליש שם. זה ככה וזה ככה

, השמים שהוא פשוט, וזה התוהו הוא ראשית שני החומרים. החומר הראשון הנקרא היולי
והתחתון הוא , כמו שמפורש העליון הוא הפשוט מצבת הגלגלים. וחומר הארץ שהוא מורכב
והכין מעגל סביב הגלגלים . הכדורים שהם אש ורוח ומים ועפר' מורכב ומתגלגל למטה בד

עומדים בלי יחלופו הגלגלים הם עומדים . להאיר לעולם, כוכבי לכת' כמו יריעות והם זשהם 
כי שמים כעשן "כדכתיב . קיימים בלי אשיגם שום מקרה עד שישובו הדברים להווייתן

  .לסוף שיתא אלפי שנים) 'ו' ישעיה נא" (נמלחו

ומה שנעשו . היסודותגלגלים למטה מגלגלים והם תכונת עולם הגלגלים ועולם (.) הוא (.) 
והם כחלל וחוג , בהם אחד באחדים הגלגלים הם זה בתוך זה כגלידי בצלים והם זה בתוך זה

ומקיף הכל , שם הגלגל התשיעי הוא הנקרא גלגל המקיף. הגלגל מכיוון הארץ שהיא כאגודה
ומהלכו ממזרח למערב והוא המכריע תנועת שאר הגלגלים , ומסבב מן המזרח למערב

בו חקק שמיני , והם ממזרח למערב כגלגל התשיעי שמהלכן,  ממערב למזרחשמהלכים
ב מזלות לארבעת "ב מזלות שהם קבועים בו והם בי"הגלגל השמיני הוא גלגל י. למזלות
כוח ' ג, כוח העפר ' ג, כוח המים' ג, כוח האויר' ג, המזלות נחלקות לארבעת רבעים. רבעים

י בריחים זה גלגל המזלות סובב על שני בריחים הם ומהם קור וחום וחורב ולחות ושנ. אש
וכל כוכב מהלך בתוך גלגל שמיני לגלגלים . הסדנים אחד בקצה דרום ואחד הוא בקצה צפון

' אלו הז. השמים הם לחדשים, הם לפעולות העולם, כוכב אחד בגלגל אחד, שבהם הכוכבי לכת
והנה . מהם פועל מולד חודש אחדשכל אחד , כוכבים הם פקידים על הוולד הנוצר בבטן האשה

. ואם יוולד יחיה, חודשים' ועל כן הוא נגמר צורתו לז, חדשים יש לוולד כל הכוחות' בז
אבל אם , ואם יוולד בחודש התשיעי אז יחיה הוולד, וחוזרים חלילה השנים שהם שבתי וצדק

שמונה שהוא והוא נקרא בן , על כל פנים ימות, יוולד בחודש השמיני שכוח שבתי פעולתו
ואותו הכוכב שהוא משמש , כוכבים הם פקידים על כל העולם השפל' וגם אותם הז. נפל

רצה שיהיה בגלגל דבר מזהיר , וחצב אור. בתחילת היום או בתחילת הלילה פועל בו על הרוב
   . זה להאיר ביום וזה להאיר בלילה, תלה בגלגל השני מאורות, תלה מאורות. ומאיר לעולם

והילוכו . והם מעלה אחת ביום ויותר מעט, ס מעלות"ף גלגל המזלות בשנה שהם שהשמש מקי
ולעיתים כך נאסוף נגה גם באותה הקרן . עת יעטו אור עניינם להאיר, ג מעלות ביום"מהלך י

והם סדר הזמנים וצמיחת האילנות והעשבים . אחד בזמן המולד או בעת הלקות או בעניין אחר
בשמים ] ונתתי מופתים) [והיו לאותות"(, לאות ומופתים כדכתיבומהם נפ, ובישול הפירות
זרע וקציר וקור וחום וקיץ "כדכתיב , זרע וקציר). 'ג' ייאל ג" (ותימרות עשן ובארץ דם ואש 



וסוף שנת , )'יד' בראשית א" (ולימים"כדכתיב , ומדת יום ולילה). 'כב' בראשית ח" (וחורף
ושנת הלבנה קרוב . מו מהלכם שנת הששה ימיםכלומר שישל). שם" (ולשנים"התקופה 

כשתכנס החמה בראש טלה ובראש סרטן ובראש מאזניים ובראש ', התקופות ד. לשלושים יום
ט ימים וחצי "אין חדושה של לבנה פחותה מכ", ל"ואמרו רז. ומולדות שהם מולדי הלבנה. גדי

 שהוא המחזור מהלך ט שנח"ובסוף י. ). ראש השנה כה" (ג חלקים"ושני שלישי שעה וע
מי פלג לשטף "כדכתיב , עמדו בתהום" יקוו המים"ודלתי התהום כאמרו . החמה והלבנה

' וממנו עשויין ד, קשר יסוד דין הוא ההיולי הארץ שהוא תחת הגלגל). 'כה' אייב לח" (תעלה
 'הצמיד ד. יסודות שמהם יתהוה קור וחום ויובש ולחות' והם חד, כדורין שבהם קיום העולם

' בהם ב. והם מתערבים זה בזה עד שתשתנה צורת כל אחד בדבקו בחברו, כדורים חלוקים
והם האש וחרוח והם עולים לרוב קלותם , קלים' וב. חמים והארץ, והם יורדים, כבדים

גם במקום אחר מצאתי והוא עניין זה והוא מההקדמה . לא מצאתי יותר מזה העניין. ודקותם
  .וגם ההגהה אינו מגוף הספר, קה הלוי בעיר עזהצד' מפרוש התורה שחיבר ר

    ).ה"עד כאו ההג(

ולא נזכר . עולם העליון ועולם האמצעי ועולם התחתון, י"הנה שלשה עולמים ברא הש
, והעולם העליון נזכר רק ברמז ולא נתפרש בפירוש, בבריאה בפירוש כי אם שני עולמות

ומה .  צורך והוא סוד עמוק ומופלאכי אין. נתפרש העולם הבא כי אם ברמז כאשר לא 
ל שנבראו המלאכים ביום שני כי ביום ראשון אמרו לא נברא שום דבר רק חומר "שארז

. ואלו העניינים עמוקים מלדבר בהם. ד"ד ושמו אח"כי היה הוא אח, הראשון והאור הצפון
). 'יג' חישעיה מ" (קורא אני אליהם יעמדו יחדו"כדכתיב , י יחד"והשני עולמות בראם הש
, והלבישם המציאות לכל אחד הראוי לו. מתוהו לבוהו ומבוהו ליש, ומאין ואפס מוחלט בראם

וצבאם עומדים קיימים פועלים ואין בהם שינוי לא כילוי , בהם הגלגל, כפי הבחירה והרצון
ומכוונים הכוונה ראשונה לעשות ). 'ו' תהלים קמח" (ויעמידם לעד לעולם"שנאמר . ולא כילוי

הכוונה בזה לא להם רק . והשנייה פועלים בעולם התחתון שהוא עולם ההויה וההפסד, י"שלה
והשני עולמות . אבל הם וחשקם פועלים אחר הכוונה כי הם פועלים, לבוראם אשר בראם

והתחתונים נפעלים ונתהוים ונפסדים , קשורים יחד קשר אמיץ וחזק בכוח עשיהם בגבורה
כי הם מקבלים מתנועת הגלגל כל . ונפסדים בהפרדם, היסודותכלים וכלים ומתחדשים בקבוץ 

כאשר גזרה אותו , אלו השנויים וההרכבות בלי ינוחו רגע אחת בלא הויה והפסד עד סוף
וכאשר לא ישקטו רגע מלסבב . ועשה ההיולי שלהם חומר מקבל שפע תנועת הגלגל. האלהות

יסודות מחוברים ' על כן הד. גלגלכך אלו לא ישקטו רגע מעשות הויה והפסד כפי תנועת ה
ויתהוה מהם מה שראוי להתהוות , ועת יחברו יחד יתרכבו, מחלקים דקים מאד לא יראו

והנה גופי הגלגלים הם . י בו"ויפסיד מה שראוי להפסיד מהם בתנועה הנזכרת ברצון הש
טים פשו והם , ולא יקבלו להתחלק ולהפרד. אבל לא מורכבים, מחוברים מחלקים ביסודות

קיימים , לעשות רצון קונם, זכים וספירים קבלו החיים הנצחיים מתחילת בריאתם מבוארים
ולאותו גוף אין לו תנועה ואין לו מקום ואין לו . והתנועה לא יהיה אלא לגוף. לעד ולעולם

על כן היא אמצעית בין , התנועה הסיבובית אין לה לא ראש וסוף. קצה גם אין לו ראש וסוף
   . והתנועה גורמת ענייני הזמן והויה והפסד. אינו גוףגוף בין ש

והולך ממזרח , ד שעות חציו יום וחציו לילה"ותנועת התשיעי היא ערבות היא היומית כ
כי , וכפי הגבולות שהם האקלימין יוסיף היום על הלילה ויחסר מעט או הרבה. למערב

כי היום והלילה שווים מכל , האקלים הראשון לא יוסיף ולא יחסר כי אם מעט שלא יורגש
והאקלים . והאקלים השני יחסר שעה ויוסיף שעה בקירוב ואין תחילתו כהווייתו. השנה

והששי עד . שעות' והחמישי עד ה. שעות' הרביעי עד ד•והאקלים . שעות או יותר' השלישי ב
 ואחר האלו .ואין תחילת האקלים כסופו, כל אלו בקירוב. שעות ויותר' והשביעי עד ז. שעות' ו



וזה . שבעה אקלימים לא יתקיים בו עשב ולא בעל חיים מרוב הקור בחורף ומרוב החום בקיץ
הגלגל הנקרא ערבות הוא העליון לכל הגלגלים האחרים והיסודות הם בתוכו והוא הנכבד 

ואין . על כן אין בו כוכב רק שכולם הולכים בתנועתו כי הם כפופים לו לגודל מעלתו. שבהן
כי הוא , כי לזה הגודל בוראו, גופו חקר אצל בני אדם רק בוראו שאין לו חקר חקרולגודל 

והוא אמצעי בין , וכל הגלגלים נגררים בגללו. ראשון לגופים ומהירות תנועתו לעוצם תשוקתו
פ שאין שם מקום אלא צורות נבדלים שאין גוף "אע, עולם המלאכים ובין גופי הגלגלים

ותנועת השמיני שהוא למטה מערבות הוא מלא . ניו הקרובים אליומקום הנצבים לפ יכילהו 
כי לכל אחד מהם יש גלגל בפני עצמו , כוכבי לכת' כי כל הכוכבים תקועין בו חוץ מז, כוכבים

ד אלף שנה פעם אחת היפך "ותנועתו מן המערב למזרח בכ. כאשר נתברר בחכמת התבונה
ה היא לתנועת השמש והחודש הוא לתנועת והשנ. כשאר כל הגלגלים, תנועת העליון היומי

בהתחלף , ושאר תנועת הגלגלים החמשה. 'וגו) 'יד' בראשית א" (והיו לאותות"שנאמר . הירח
וכל שינוי . תנועתם יהיה כל שינוי בעולם התחתון מן ההוויה וההפסד והאדים והעננים והמטר

   . הם הסיבה הקרובה לכל אלו הנזכרים ושנויים רבים בעולם

. שהם שמי שמים, מהתשיעי והשמיני, בעה כוכבי לכת הם מקבלי כוח ושפע מן העליוניםוש
כאשר הירח מקבל כוח כולם שהוא למטה מהם ונותנם , ופועלים בתחתונים לגודל מעלתם

וכל אלו . כמו שהעידו החכמים, על עצם פעולותיו בנולדים ובימים ובנחלים, בעולם היסודות
כי הוא שכן ליסודות השניים העליונים וגם גופו שחור חלק אין , הדברים לפרטים עד אין קץ

ויסוד האש . דק הוא מקבל אותו מאור השמש כשיגיע בו אור השמש יאיר ויבהיק, בו מאור
ואלו השני . ויסוד הרוח שהוא האויר דבק באש. כי אין פנאי ביניהם, וגגו לגגה דבק, תחתיו

וכאשר גוף השמים לא . ק לא במהות גוף השמיםר, יסודות ספיריים קרוב לספירות השמים
והאש . כך אלו שני היסודות לא יכסו אורם ולא ימנעו מראייתם, יכסו אור המאורות והכוכבים

ואור השמש מכניס חמימות בשאר , והרוח למטה ממנה מרטיב המימות, חמה דקה וזכה
רות באויר מן האדים וכל מה שתראה מעכי. דקותם  ונפעלים לרוב , היסודות ומחממת אותם

ברא בריות , השבטים הם מזה המין, והכוכבים. והיבש מעשן, הרטוב ממטר, המעשנים
וכל מה שתראה . ויאירו ביסוד האש, כי הם אינם כוכבים כי אם מעשן היסודות, ידועים

הוא מן האדים העולים באויר , השמש בזריחתה או בשקיעתה אדומה או לבנה ותוכל לעיין בה
   . תה נחזור לגוף הספרוע. עבה

כי . עתה בני אחר שבאדנו צורת העולם המודגש נבאר בדרך קצרה מן המושכל כאשר ידענו
י אשר הוא סיבת הכל והוא שופע על "אדיסטוטלוס אמר שהוא מאמין כי השפע השופע מהש

ואמר כי הוא המניע את הגלגל המקיף . י"שכל אחד נפרד לבד ראשון שהוא עלול אצל הש
, גלגלים הנזכרים' כל אחד מהם מניע גלגל אחד עד ח, שכלים נפדרים' ים ממנו גם כן חונשפע

, ויש שכל אחד גם כן מניע כל מה שתחת גלגל הירח לפי דעת הפילוסופים. עד גלגל הלבנה
. ל"ז" המורה"וכן פירש הרב , "אישים"ל "והוא הנקרא בלשון רז. שקראוהו השכל הפועל

ויש לנו בכל ". אישים"לפיכך נקראים , ים המדברים עם הנביאיםואמר שהם המלאכים המאיר
וכבר . ונזכיר מהם קצת ברמז כאשר תשיג ידינו, זה סודות עמוקים ונפלאים מדבר הקבלה

אמרתי והודעתי לכל משכיל כי כל מה שיאמר עליה שזה אני מאמין מצד הקבלה אין צריך 
.  דבר שאין השכל מקבלו בתחילת המחשבהכי אין מביאים ראייה אלא על. להביא ראייה עליו

אמנם מפני שאין האדם , והדבר המקובל אם הוא דבר שלא יושג אלא אחר עיון רב ודק גס כן
עליו אחר שאי  להרחקת הבאת המופת , משיגו שיוכל להביא עליו ראייה נקראהו מקובל

וידוע . ם מושכלאז לא נקראהו מקובל כי א, ואילו היה הבאת המופת עליו אחר אפשר. אפשר
מפני שעל המושכל המופתי אין עליו מחלוקת ואי אפשר , כי המושכל יותר מעולה מהמקובל

כי , אבל לא נקראהו בשם אמונה אלא בשם ידיעה. והשכל מחייב להאמינו, להכזיבו כלל
והדבר המקובל אפשר להכזיב ולטעון עליו שזה המקובל . הידיעה האמיתית בו מעולה בדבר



ולכן . ולכן לא ידע האדם הדבר ידיעה אמיתית עד שידענו במופת. לימדך הקבלההטעך מי ש
ואם הדבר הוא מן . יקראהו מקובל מתוך האמונה שאנו מאמינים בדבר שכן הוא כאשר קבלנו

, הנמנע להביא עליו מופת בשום פנים נשארה לנו אז האמונה בלב מצויירת במקום הידיעה
ומפני שהוא מן הנמנע חולקים . לת כאשר זכרנו למעלהכאמונת החידוש שהיא אצלנו מקוב

. עלינו להביא ראייה מופתית לסתור דברי טעותם שאומרים שהעולם הוא קדמון ואינו מחודש
גם הוא מן הנמנע אצלנו להביא ראייה מופתית , וגם אנחנו המאמינים שהעולם הוא מחודש

 בלב במקום הידיעה על שהוא על כן נשארה לנו האמונה בזה חקוקה. שהעולם הוא מחודש
   . מחודש

ואם זה . וכן כל כיוצא בזה בעניין מקובל שיש בהכזבתו דבר שהוא כנגד תורתנו האמיתית
והוא שיש , יעלה הדבר המקובל למעלת המושכל והוא מעולה ממנו גם כן בצד אחד מן הצדדין

נים מצד עצמו בידינו דברים מקובלים מיוחדים שאי אפשר לשכל האנושי להשיג בשום פ
. שאין ראייה עליו יותר מעולה מכל הראייה, ואי אפשר, אלא מצד הנבואה המגידה לו זה, לבד

שהיא ידועה , ההוא על צד הספור וההגדה אבל מפני שהשכל האנושי חלש בטבע הונח הדבר 
" וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם כי לא אדם חוא לחנחם"כאשר אמר . שלא ישקר

וידוע כי יש בזה מופתים , אחד' כאשר יסופר להמון בלי מופת שהשם ית). 'כט' טו' שמואל א(
   . ולפיכך הונחו עם הקבלה לבזה המספקת להם. נחתכים הרבה ואין כח בדעת ההמון להשיגם

ועל דרך זה גם כן מספקת הקבלה מפי הנבואה על הנביא ולזולתו מן השומעין מפיו או 
רים על דעת בעליהם וגם מעידים על עצמן מאיזה כת הם מכל כי הספרים מו. הלומדין מספרו

ויש מחבר , יש מחבר מתוך הנבואה. כי המחברים נחלקים לדעות רבות, כיתות המחברים
ויש מחבר מתוך , ויש מחבר מתוך מחשבה לבד, ויש מחבר מתוך אמונה, מתוך רוח הקדש

והיא , ועלת נפשית ולא לאחרתכי יש מכוון לת. ואין הכוונות גם כן שוות בחיבור. דמיון
ויש מכוון לשררה . ויש מכוון לתועלת גופנית. הכוונה מעולה בתכלית הכוונה משאר הכוונות

כדי לשבח את חברו ,  ויש מכוון להפחית זכרי זולתו על צד הקנאה והשנאה בה. ולכבוד
ה ומדה וזו הכוונה שהיא פחות. ולהראות לחברו השכל איך שהוא משכיל יותר ממחבר אחר

ואם הטבע רוצה להכריחו אליה ראוי . ולא תימצא במי שהוא בעל שכל שלם, רעה היא מאד
אמנם אם כוונתו . לו שירחיקנה בכוח שכלו מעט עד יגביר שכלו על הטבע שהוא יצר הרע

לתקן דברי זולתו אם יש בהם שגיאה או דבר שנעלם מן המחבר מפני קוצר שכלו במה 
ומורה , שמים כדי להרחיק הטעות ולהקריב הנכון אל האמתוכל כוונתו לשם , שחיבר

ומודיע מקום הטעות באותו חיבור הנמצא . זהו דרך כבוד למשכילים, בחיבורו התעלומה ההיא 
מפני שלא יכשלו בה האחרים , ואני אומר שזו היא מצוה גדולה לעשות על דרך האמת. בידם

והמחבר והמתקן אחרי תבוא . ורי זה גם כןוזה הדין אני דן אותו בעצם חיב. במה שהוא נכשל
שהוא היודע כוונתי לבדו כי מה שאמרתי למעלה בעניין זיוף , י יודע ועד"והש, עליו ברכה

וכבר התנצלתי מזה באמרי שאסור לאבדם ביד כי אולי יש . השמות על זה הכוונה נסמכתי
. אבל לא המחבר, ידוב) השמות(ל מי שנמצא אותם "ר, ואין בעל החיבור מכיר, בהם עניין

כ "ואח, אחבר גם כן כלל הגוף והנפש, ואחר אשר זכרתי כלל הנמצאות המורגש והמושכל
ואפרש מהם מה שאוכל עד שיבין . אזכור השמות הנופלים על כל דבר כאשר יעדתי למעלה

   . ה"המשכיל המקובל מה שיועילהו ומה שישמח בו בע

וידוע . מפני שהוא בתכלית ההרכבה נברא אחרוןו, ואומר כי כל ההרכבות כולם נמצאו באדם
כאשר נמצא , ונמצא הגוף עמו לעזר ולשמש, שהוא נברא לתועלת נפשי שהוא תכלית הכוונה

ל זכה עזר לא זכה "ופירשו רז, "אעשה לו עזר כנגדו"כמו הכתוב . האשה עם בעלה לעזר
, חומר וצורה בהיותו זרעוקבל , יסודות תחילה' והנה הגוף הוא מורכב מד. כנגדו להלחם בו

, כ קבל צורת החיוני"ואח. וקבל צורת הצמיחה, ונשתנה הגוף מעט מעט מהוויתו הראשונה



רנשתנה תמיד עת אחר עת עד שיצא מן הכח אל . כ צורת השכל"ואח, כ צורה מדברת"ואח
ח איברי הגוף בטבעם לצורך הצורות "שנמצאו רמ. שהוא הדביקות בעליונים, הפועל השלם

שכל מעשה האדם , והיה הדבר ידוע. בהם כל דבר שהוא בכח אל הפועל כדי להוציא , ובאל
ל "וכל הנמצאים אחר דרכי זולתו ר, י הם באים מכח השכל הדבק בעצם הנפש"אחר דרכי הש

והוא יצר הרע והוא השטן והוא , הם באים מכח הטבע הנברא שהוא המטעה אותו, י"זולת הש
כיון שנבראת אשה נברא שטן "ל "וכבר ידעת מה שארז. מוניהמלאך המות והוא הנחש הקד

ויש בכלל פעולותיו , וידעת סודו איש ואשה כאשר העירותיך למעלה עליו). 'ו' ר יז"ב" (עמה
אלא . פ שהם נמשכים אחר הטבע בהכרח לפי מציאותו ואי אפשר להינצל מהם או אפשר"אע

פי האדם בטבעו כשאר , משל בזהה. י"שהכוונה בהם להשיג האמת ולעשות טוב אחר הש
וצריך מזון מוכרחי אם הכוונה במזונו בעת מאכלו ומשקהו על שיהיה בריא בגופו , בעלי חיים

לא לכוונת השיגו הדברים , וימצא מזונו לתועלת כדי שיוכל לעבוד לבוראו בבריאות לבד
ק שזאת הפעולה בלי ספ. ולא על כוונת שיהיה גופו בלי חולי לבד, המתוקים בחוש הטעם לבד

אפילו אם יהיו בתוך . כי הכל הולך אחר הכוונה ורחמנא ליבא בעי, כ לשם שמים באמת"ג
ובאים במקום תועלת על צד הכוונה , פעולותיו ובתוך דבריו עניינים שראויים להרחיקם

כי אין ראוי לשום משכיל לבחון פעולת פועל אלא . הנזכרת או צורך מוכרח אין בכך כלום
   . מיתות ולדון אותו תמיד לכף זכות אם אפשר להמצא שם באיזה צד שיהיהבתכלית א

איני , במה שדיבר על זה בפירוש מסכת אבות" מורה"ל ב"ומפני שאני סומך על הרב המורה ז
ואם לא יספיק מה שאמר הוא בזה העניין אין . מרחיב בלשוני בו כי יספיק מה שאמר הוא

ואני סובר שלא יעלם מן . ועל כן נסמכתי עליו, יצריך לומר שלא יספיק מה שאומר אנ 
". מורה"המשכיל מה שהיתה כוונתו בזאת המסכתא לפרשה בפירושים נמשכים אחר דעת ה

ואחר אשר זכרתי כלל האדם במציאות גופו ונפשו ופעולותיו לאיזה צד מהם ימשוך כדי 
 המתים ובחיי העולם ומפני שימצא חי בכלל החיים בתחיית, שישיג תכלית הכוונה במציאותו

אזכור מעתה כלל השמות אשר יעדתי המורים סתרי התורה . הבא אשר אין להם תכלית
] הינו) [אינו(כי השקר . והמועילים לנפש להאמין האמת ולהכזיב השקר אשר אין לו מציאות

ל באמרם "ולזה כוונו רז. אמנם האמת מקיים העולם ונמצא תמיד בעצמו. אלא העדר האמת
שנאמר אמת ומשפט שלום שפטו , דברים העולם עומד על הדין ועל האמת ועל השלוםעל גו "

   ). 'זכריה ח" (בשעריכם

" משפט אמת שפטו"וידוע כי שלשה דברים אלו תלויים במילת אמת גם כן כמו שאמר הכתוב 
, כלומר דברי שלום שהם אמת, )'ל' אסתר ט" (דברי שלום ואמת"ואומר ). 'ט' זכריה ז(

אמנם אם יחסר צד אחד מכל . ימצא השלום עם האמת כשימצא האמת מכל צדדיוולעולם 
כי הוא נמשך אחר האמת והיא סיבתו , הצדדיס מן האמת תהיה האמת נעדרת וגם השלום עמה

כי אותו השקר , ל מותר לשקר משום דרכי שלום"ואל יטעך מה שארז. ולא ימצא זולתו
כי אם היה משיג זה שנאמר לו הכזב כדי . ומרוששמעת אינו אלא אמת בבחינת אמיתתו בלב א

אבל הוא אמת שלום שלם , אם כן אינו שקר, לישב לבו לא היה זה צריך להזכיר השקר
תמצא באלפא ביתא הראש והאמצעי והסוף  והראייה שהעולם תלוי באמת זהו אשר . בעצמו

 הם והם המורים כי האותיות כולן כנגר המציאות. ושאר האותיות תלויות עליו, כולו אמת
והסוד בזה כי הנשארים הם במספרים כמספר . ועיון כל האלפא ביתא בצורה זו תדעון. עליו

וזהו חוץ מן ). 'יד' דברים י" (הן ליהוה אלהיך השמים ושמי השמים"המשרתים שסימנם 
ועם הכפולים ). 'ח' תהלים נא" (ת חפצת בטוחות"ן אמ"ה"כי הפשוטים כולם בסימן , הכפולים

ת "ב אותיות חשבונן מלכות והרי שלמו"וכ. ץ"ובחשבון ארוך טצ, ת"שבון כולם שלמובח
ודע זה בסוד . ת"ד אמ"ה אח"ל המרכב"והשאר מצד אחר חשבונן כ, כשתשים אמת מצד אחר

ואם . ת"ל אמ"ת כשתשים אמת מצד אחד הכ"אחד המצוייר למעלה ותמצא חשבון מלכו
כי , וזהו סוד כל נמצא. ת"ל אמ"ש הכ"א בראץ ותשים אמת גם כן לבדן תמצ"תחשוב טצ



במציאותו הוא אמת מכל צד כשכבר נמצא משפע אמת אשר נקרא שמו כשם רבו והוא 
ל ובאיזה גלגל הוא "ת הגלג"ת בתנוע"ר צבאו"והאותיות מעידות ש, ם"ר הפני"ן ש"מטטרו

כי , תנועתוומה המעיד על בוראו הוא . בגלגל המשלים כל המציאות והוא העליון שבו הכל
אם כן נמצא התנועה חוזר . כי גם אלף חוזר לאלף שהוא אחד. ץ"החשבון חוזר חלילה בטצ

וגם כלל האותיות , וזהו התשיעיים. חלילה בעיגול בכל תכלית תשע מאות ותשעים ותשעה
ב "ויש שלוש מרכבות בכ. וסודם כף זכות, ז"שלש תשיעיים בדמות שלשה עולמות והם כ

 האמצעית כולו ותמצאם בחשבונם מורות על האמת שהם חיים מאוד מכל אותיות כן בדמות
ואם תסיר ממנה האלף שמורה על אמת , ד"ב ג"כי המרכבה העליונה הפשוטה היא א. צד

של אמת  ' שמורה על מ' מ אם תסיר ממנה המ"המרכבה האמצעית שהיא יכל ומן . ד"ישאר בג
ו של "ו שמורה על תי"ם תסיר ממנה התית א"וכן המרכבה התחתונה שהיא קרש. י"ישאר כל

. ונשאר אמת לבדו בעצמו, ר"י שק"ד כל"הרי לך שבהסרת אמת ישאר בג. ר"אמת ישאר שק
ציירתיהו לך ] כ"וע) [כ"וא(, שהם דרכי הקבלה, ודע הסוד היפה כי הוא ראשית דרכי אל

שית ותכלית ועתה אודיעך גם כן שכל העולם תלוי בו והוא ראשית לכל רא . בתחילת דברי
ואף הוא הכולל הכל בכל דרכי . לכל תכלית והוא השם המפורש המיוחד בכל דרכי היחוד

י כולל כל השמות "ודע שזה הש. ו"שמו בשכמל' ה ית"והוא יהו, היחוד באמיתות יחודו
, והוא כולל שלשה ספרים שהם החכמה והתבונה והדעת. המפורשים וכולם נמשכים אחריו

והוא אחד . ודע והבן זה מאד. ה"ו יהו"ה יה"י' וזהו סוד י. שתים שמותובו נכללים שבעים ו
. בחשבונו' ששה ועשרים'ב' כתר תורה'וסודו גם כן שהוא . ד"עולמות והוא במציאות אח' בג

ובו , ז אותיות"ואם המילה כולל כ, ל שהוא עומד ומונח לכל מי שירצה ויבא ויטול"ועליו אחז
והברכה תלויה , א"ו כה תברכו בה"וסודו כו תברכו בוי. " היה כהן גדול מברך את ישראל

ה בשם המפורש "ה תברכו כ"ה שם המפורש כולו במספר כ"כ, ו וזהו רמז סודו ודעהו"בה
   . ה בלשון הקודש"כ

והוא שנאמר עליו , י"נ אדנ"ד אד"א' וזה סודו בעצמו א, י"ועתה אעירך על כינויו שהוא אדנ
ויש לך , ודע כי זהו סוד גדול מן העליונים שבכל הקבלה).  'ב ' תהלים צג" (נכון כסאך מאז"
י "י אדני"נ אדנ"ד אד"א' א, להשים שניהם זה אחר זה ולעשות משניהם מילה אחת בצורה זו 

וצרפיהו גם כן ). 'ה' מלאכי ב" (ומפני שמי נחת הוא"וסודו . ה"ו אדנייהו"ה אדנייה"אדניי
נאם יהוה לאדני שב "וסודו , י"נ יהוהאדנ"ד יהוהאד"והאא יה"ה יהוה"ו יהו"ה יה"י' להפך י
   ). 'א' תהלים קי" (לימיני

שהם כוללים שבעים ושתים , תן לאל שבח והודאה שהודעתיך זה הסוד המופלג בשני השמות
' וגם מלותיהם ד. ואם תזכירם בנקודה הראויה לקדשם תשנה הטבע בבואם בהכרח. אותיות

וכולם הם אלוהיים משנים ]. ד"עב) [י"ב ד"ע(ב יבואו "ם עואם תשימם עם אותיותיהם שה
כלומר האצבע משנה הטבע , )'טו' שמות ח" (אצבע אלהים הוא"וזהו סוד , הטבע שהם הכסא

   . ם הנזכר שהוא מדת הדין"בכח אלהי

אני או זולתי מן המפרשים היודעים דבר , ואני יודע באמת כי כל מה שאני מדבר בו או זולתו
יהיו דברינו בזה זרים מאד , י הקבלה המורים שינוי הטבע בהכריח בו כח ידיעת השםמן עניינ

והם הפילוסופים אשר . וקרובים לשיבוש בעיני המעיינים בחכמה לפי השגת שכלם
ואני אסכים עמהם בדברי אמת . ה"אריסטוטלוס בעיניהם גדול מאד ממובחר הנביאים מרע

לפי הנמצא בספרי , דול מאד מתוך עיונו ופילפולולבד ואודה להם שאריסטוטלוס היה חכם ג
אמנם באמת שהוא לא השיג למעלת . שאר הפילוסופים וגם בספריו המורים על רוב חכמתו

פ שיש "אע. לדבר בעל כורחם במעלות המציאות, המדברים ברוח הקודש המכריח את משיגיו
יתתו לא היה מאמין שאילו השיג אמ. לא השיג אמיתתו והוא , לכל אדם רוח הקודש בכח

ואם דבר זה כפי כל יכלתו נתאמתו אצלו . כל שכן שלא השיג למעלת הנבואה, קדמות העולם



מצד עצמו והודיעו הכוחות כולם אשר בם הוצאות לתכלית הפעולה האמיתית אשר בה 
לא , כמו שמצינו בנביאים מיוחדים שעשו כן לפי הזמן והמקום לקדש את השם. משתנה הטבע

ל שאפשר לשנות "ר, ל על זה"דברי הבאי כפי חפץ הפתאים והראויים מדברי רזלהשתגע ב
ויש מפרשים תגא שהוא ". והמשתמש בתגא חלף"הוא מאמר , בם את הטבע בכח ידיעת השם

וירצו לומר , אמנם פירושו באמת תגא הוא כתר תורה. ואסור להשתמש בו, תלמיד חכם
   . הודיע שמו לאדם אלא לקדשו בלבדהמשתמש בשם המפורש עבר על דעת המקום שלא 

. ואם אי אפשר לפועלם איך ישתמשו בו, וכבר הודעתיך שסתרי התורה הוא השם המיוחד
וכמו שאמר . ה"י מותר לפי הזמן והמקום כאשר עשו הנביאים האמיתיים ע"אמנם לכבוד הש

תודע מעלת כי לא י. מתוך שינוי הטבע, )'טז' שמות ט" (ולמען ספר שמי בכל הארץ"הכתוב 
ולפיכך כשאמר אדם בפיו או כותב בספר שאפשר לשנות את . להמון אלא מתוך זה' שמו ית

אמנם יאמין . אם הוא בעל תורה ומתייחס במאמיניה, הטבע אין ראוי למשכיל להכזיבו
וכשיכוון ידע האמת בו ויעלה אז ממדרגת , שאפשר זה לעשותו לכל יודע דרך בכוח השם

פ שיש בעניין זה סוד מופלג וראוי להסתירו אפילו מן "ואע. עה בוהאמונה למדרגת הידי
והוא כי כל משכיל . אי אפשר לי שלא ארמוז ממנו מעט לפי ההכרח בזה המקום, המשכילים

ב "ב דרכים לי"עניינו לפי מה שקבלנו בי, יודע שקריעת ים סוף שהוא הנס המעולה הידוע
דרכים ' תים נחתכים אצל המעיינים מן הגוממה שנתאמת במופ. כולו היה מורגש, שבטים

אשר בהשגה הנקראים גשמי ודמיוני ושכלי הדרך המעולה שבהם הוא השכלי ואחריו הגשמי 
כי הגשמי הוא המורגש החיצוני והדמיוני הוא המורגש הפנימי והשכלי הוא . ואחריו הדמיוני
היום אם נשיג מאותו הפלא אם כן אנחנו . והנה גם הוא סוד פנים בתוך פנים. הפנימי מהפנימי

הנה השגנו ממנו יותר מאותם שעברו בתוך , שכן הוא העניין בלי ספק, דבר בכח ידיעת השם
אמנם אם היו שם אנשים אשר השיגו האמת בשכלם בכח . הים ביבשה בהרגשת גופם לבד

אין ספק כי הם יותר מעולים ממי , ידיעת השם והשיגו הדבר שלם בתכליתו בהרגש ובשכל
ל באמרם על אותו הדור דעה לפי שהקטנה "וכך העירונו רבותינו ז. ה השיג בדעתו לבדשז

והוא מאמרם ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל , בנשותיהם השיגה השגות נפלאות
והסתכל כל מה שאמרתי לך בשכל שלם ותמצא האמת צפון בתוכו כי איני רשאי . ה"ע

   . להרחיב בו יותר

, י"שד, ם"אלהי, ל"א, ה"אלו, י"אדנ, ה"יהו: ואלו הם' ינם נמחקים הם יודע כי השמות שא
פ שכולם תוארים וכנויים חוץ "אע' ואלו הם שמות הבורא ית]. ל חי"א, ה"י, ה"אהי[, ת"צבאו

, ואלו הם שמות העשרה נפרדים לפי מדרגתם חיות הקודש. מן הראשון קבלנו שאסור למחקם
וכן זכרם . אישים, כרובים, בני אלים, אלים, מלאכים, שרפים, חשמלים, אראלים, אופנים
, רפאל הממונה על הרפואה , כגון. ולפי פעולתם נפרדים בשמותיהם, ל בספר המדע"הרב ז

וכן רובם מושגים בתחילת המחשבה מאיזה מקום הם . וסמאל על הצפוני, וגבריאל על הגבורה
' י שהוא בגימ"כגון שד. 'גימטויש שאינם מושגים אלא בצירוף האותיות או ב. נגזרים
וכיוצא בהם אשר יש בתוכם סודות נפלאות , ן"סנזלפו' ר שהוא בגימ"או פ, ן"מטטרו

י "והוא סוד שד, ן מנטטור כלומר שומר"מטטרו, ן בסנה דלה פני"כגון סנזלפו. בצירופם
רה והוא שומר השער שהוא תכלית הסוד עש. כלומר שומר הבית ונוטרו, הכתוב במזוזה מחוץ

י עם "ה והוא שם כינוי אדנ"והוא מסיר יצר הרע בסוד מזוז, מאמרות שבהם נברא העולם
ודע כי זהו סוד גדול מאד ואם . ולא יברא השד בפחות מכעדשה. ה"עדש' י הוא בגימ"שד

   . בחדרי לבך] הצפינהו[תדעהו 

ל הוא " אוכבר ידעת כי. 'וכבר הודעתיך מה שהיה אפשר לגלות מן השם המיוחד והכנוי ית
אמנם . ל יש כח בידי"ר, )'בראשית לאי כט" (יש לאל ידי"כמו שאמר הכתוב , שם נגזר מכח

שהוא אהיה , "אהיה אשר אהיה"והראייה , ה נצחי"ה הוא מורה הויה נצחית כלומר אהי"אהי



שהוא מורה על חיוב המציאות ועל , וכן אמר הרב המורה. אשר אהיה בלא נצחי, בלא שינוי
, ל עליו"ת ארז"וכן צבאו. ל שמספיק עצמו לכל הנמצאים כלומר שבו די"י ר"כן שדו. הנצחית

שחלקו צבאות לשנים והוסיפו , ומכאן תתעורר אל דבריהם שכן בצירוף. אות הוא בצבא שלו
ועל כל אלה יש . פ שאין בו שום רמז ממנה"ואע, עליו שלא להשלים עניין הצרוף לכוונתו

. ל אלא שהמצוה במסירתם היא פה אל פה אחר השלמותאחרים שראוי להסתירם מן הכ
כלומר , והוא שם נגזר מחיות ומקודש, והשמות הנפרדים הנזכרים הראשונים חיות הקודש 

וכן אמר הרב שהם כולם עילה . 'המעולים בחיות החיים והקרובים אל ראשית הקדושה ית
אמנם חיות הקודש גם . ראיםל מן הנב"ר, והם למעלה מן הכל, זה נמצא מכוחו של זה, ועלול

ואנו מקובלים כך כי ההויות לא . כן בכלל הנשפעים משפע ההתחלה המעולה בכל המציאות
   . אלא הוא ושמו בלבד' פ שלא היה דבר נמצא קודם בריאת העולם עם הבורא ית"נבראו ואע

ההויות וזה כולו מפני שלא תפול על . ודע זה העניין הנכבד ועיינהו בשכל שלם אחר הקבלה
אמנם בדעתך סוד הבריאה מה הוא . כי סוד הבריאה אינו מושג בתחילת המחשבה לכל משכיל

. פ שזה שאנחנו מדברים בו אינו אלא מעשה מרכבה"אע, תדע באמת עיקר מעשה בראשית
והנה מעשה מרכבה ומעשה . ל במילה מעשה מרכבה ומעשה בראשית"ועיין מה שהורונו רז

   . ת זכר ונקבהבראשית בדרך משל במציאו

כי הוא שם נגזר מאופן לבד שהם רבים ונגזר גם . מורה על שהם צירוף מחיות הקודש, אופנים
. כלומר אראה אלים והם נראים למטה בכח האופנים, אראלים. כן לפי הצירוף הפנימיות

ודע זה כי הוא . כלומר שותקים ומדברים, ל פעמים חשות ופעמים ממללות"ארז, חשמליים
שם נגזר משריפה , שרפים. ה בעניין חשמל שהוא על הרקיע"פלג כמו שאמר יחזקאל עסוד מו

כלומר שלוחים לפי שכל שליח שלוח , מלאכים. כלומר שורפין מי שמתקרב עליהם יותר מדי
אמנם אין כח הבן ככח האב , כבר הודעתיך שהוא שם נגזר מכח, בני אלים, אלים . נקרא מלאך

ועניין הכרוב שהם שנים באדם .  קטנים כי כן נקרא הילד כרוביאהם, כרובים. שאינו משתנה
וישכן מקדם לגן עדן את "שנאמר , והם המדברים עמו זה מפה וזה מפה והמכריע ביניהם

מתוך ). 'כד' בראשית ג" (הכרובים ואת להט החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים
רה והחכמה אשר היא דרך עץ הכרובים המלחשים להט החרב המתהפכת כברק בשמירת התו

ולפי שמדרגתו נחלק , הוא הנקרא שכל הפועל, אישים. ודע זה, החיים כגן הנטוע בעזן
לא שהם אישים פרטיים כי איך מעלתם אלא אחת , לאישים מבני אדם נקראו בשמם בהשאלה

כללית והיא המעלה האחרונה שבשכלים הנפרדים והם המשפיעים עלינו מן החיים אשר 
והוא עם הראשון סוד העשירי יהיה קודש . וקיומה בקיומה, להשיב נפש האדם נצחיתעליהם 

ואחר זכרי שמות המלאכים בכללם אודיעך שמות השפלים בכללם למיניהם כפי יכולתי . 'ליי
   . ה"בע

ודע כי שם גלגל יאמר על כל דבר שהוא כדור ועגול כי הגלגלים הם כדוריים פנים ואחור 
מכאן ואילך היה חסר בהעתק . אמר זכר ונקבה הוא כה שלום יהיה שלוםבאש ובמים מלאך ונ

   ). הערה זו היא של המעתיק(עמודים ' י יזכינו למצא ולהעתיקו לפיכך הנחתי חלק ב"ןהש

והיא גנוזה , ובאמת כי בהפרד הנפש מן הגוף מעלתה מעולה ממעלת הגלגל בעל החומר... 
. ת בדרך הקבלה"ר צבאו"הודעתיך למעלה סוד שוכבר . תחת כסא הכבוד שהוא למעלה ממנו

ל מפני שמורה אדנות ומנהג האדון הטוב "י לשון חנינה ורחמים ונ"שהוא אדנ' אמר על הז 
וידוע כי , אמנם אני לפי דעתי כבר הודעתיך שהוא מורה צדיק. להיות מרחם על אדניו עבדיו

.  צדקה בסוד העולם הגדולהצדיק הוא שקבל שפע מצדקה כמו שהודעתיך על המיוחד שמורה
וגם דברים אחרים . ועל כן נקרא צדיק על שם התואר מפני שנמשך גם כן אחריה תמיד

ל עליו בעניין כדכתיב "שהוא המיוחד ואומר בו מה שפירשו רז' ונאמר על הח. הודעתיך בו



 ובעת שהיה מתחיל. ואפילו כהן גדול, כהנים ביום הכפורים והוא שאינו נאמר אלא במקדש
פעמים ' ו בקול גדול למען לא ישמעו פירושו שהיה מזכירו י"להזכירו עונין אחריו בשכמל

פעמים ולמה ' ש המיוחד וביום המיוחד ולמה י"והמעמד עליו למה כ. ביום הכיפורים במקדש
. כי יש בכל זה עניינים נפלאים וסודות עליונים קדושים דרך הקבלה. במקדש ולמה כהן גדול

   .  עליו מה שהיה בידי להעירוכבר העירותיך

וקרא זה "שהוא קדוש והוא סוד השומע מפי שרפים וכרובים כמו שאמר הכתוב ' אמר על הט
והוא ' ל שאמרו שאסור למחקו ולא הבא אחריו שהוא הי"אמנם לא מצאנו לרז. 'וגו" אל זה

כמו רחום והוא . אמנם אמרו שהם כינויים והרי הם כשאר אותיות הקודש ומותר למחקן. מלך
והסוד המקובל כי . שהם תוארים וכינויים נגזרים לפי הפעולות, וחנון נאמן צדיק וכיוצא בהם

וסימנו מצד אחר , ש"א שערים שסימנו אמ"ומה שנאמר בספר יצירה ברל, קדוש אצלנו הוא
ראשית  וזה עומד על האלפא ביתא וגם סודו עוד חיות הקודש למעלה מהכל והם , ל"רא

והוא בלשון , י"ש ת"והוא בצרוף ברא, אל תקרא בראשית אלא ברא שית, ת"יוסימנם בראש
וסודו אחרת מכל הלשונות כי הלשונות כולם נכללות . יון אלהים ברפה על התיו ונקודה צירי

ב אותיות ובחמש הברות שאזכור לפנים "תחת הלשון שבכולם והוא לשון הקודש הבנוי בכ
ף "קו, ו ולא שינוי האותיות שהם קדוש שהוא לשון הקודשכי אין דבור ולא כתוב זולת, ה"בעז
ן "והוא שנטו או שנתו בלשון לעז הוא שי, ז"ו יו"בלשון יון תי" תי"והוא . ן"ו שי"ת וי"דל
לשונות אין אותיותיו כי אם לשון הקודש ' וכן אם תזכירו בע. ו"ת וי"ו או טי"ו וי"ן תי"נו

לכך , ו לזה היודע ואינו מוכן לזה שאינו יודעו שםאלא שזה הלשון שמוכן ב, והכל עניין אחז
ויהי כל הארץ שפה אחת ", והוא נודע מפסוק. לזה העניין המופלג כי יש בו סוד גדול מאד

וגם נודע מפסוק . כלל אף שפת כל הארץ, כ בכלל"ואח). 'א' בראשית יא" (ודברים אחדים
לקרא כלם בשם יהוה לעבדו כי אז אהפך אל עמים שפה ברורה ", הנאמר על ימות המשיח

   . וידוע לכל ששבעים לשונות נכללים בלשון הקודש כאשר אמרנו). 'ט' צפניה ג" (שכם אחד

ואחר . 'שהוא מלך ומורה על ענייני המציאות שהוא מלך מלכי המלכים ית' אמר על הי
ם ד וש"ב ושם של י"ל אזכור שם של י"שמות כאשר אמר הגאון ז' שזכרתי לך פירוש של הי

כאשר זכרם הרב ' כ שמות של מלאכים המשרתים לפניו ית"ב ואח"ב ושם של ע"של מ
, אופנים, חיות הקודש, חיצונים אמצעים פנימיים, ואלו הם לפי מעלתם והם עשרה. המורה

כבר ידעת שאלו השמות  . חשמלים שרפים מלאכים אלים בני אלים כרובים ואישים, אראלים
אלא כולם , הודיע שאין בם אפילו אחד מיוחד באחדות כבוראוכולם מורים על ריבוי עצמם ל

ל כי חיות "ואמר הרב ז. פ שהן גם כן רוכבים ושולטים על מה שלמטה מהם"אע. מורכבים
ולפעמים מכונים , וכן נראה כולם נגזרים לפי פעולתם. הקודש הוא שם נגזר מחיות וקדושה

גבריאל על הגבורה ועל אישות , רפואהבשמות מורים יותר בפירוש הפעולה כגון רפאל על ה
וכן רובם מושגים מתוך שמותם בתחילת . וסמאל על הצפוני שהוא היצר הרע, מלשון גברא

ומתוך נוטריקון ' ולפעמים מכנים אותם מתוך גימט. המחשבה מאיזה מקום הם ומה פעולתם
והאחד . ן"לפוסנד' בגימט, ר"פ. ן"מטטרו' שהוא בגימ, י"כגון שד. ומתוך צירוף האותיות

ן בסיני דלה "וכיוצא בהם הרבה כגון סנדלפו. ודע זה כי הוא סוד גדול. רוכב והשני מורכב
כמה 'ת ח"והוא ר, חשמל חשות ממללות והוא סוד גריזים ועבל, ן הוא נוטר"מטטרו, פני
וכגון צבאות בצירוף אות הוא בצבא שלו וכן , וכיוצא בהם הרבה, לכות ליבוש'לום מ'ש

   . הרבה

והקש על כל מה שזכרתי ומה שלא . ל יש לך להתעורר מאד על כל דברי הקבלה"ומדברי חז
פ שלא יהיה שם עצם ולא שם "גם כן תתעורר בתיבות אע. זכרתי כי הכל הולך אל מקום אחד

ותתעורר גם כן על שמות בני אדם הנמצאים בתורה . תואר כי יש בהם גם כן סודות נפלאות
קין , חוה אם כל חי, כגון אדם מאדמה. ם מפורשים מה הם בעצמםכי רובם נמצאים כתובי



עשו , יעקב מעקב, יצחק מצחוק , אברהם אב המון, נח ינחמנו, שת שת לי אלהים זרע, קניתי
זבולון , יששכר שכרי, יהודה אודה, לוי ילוה, שמעון שמע, ראובן ראה, אדם על האדום, עשוי

משה , בנימין בן אוני, יוסף אסף, אשר אישרוני, בא גדגד , נפתלי נפתולי, דן דנני, יזבליני
והקש על אלו כי הם כולם מלאים מרגליות ובהם סודות . אליעזר בעזרי, גרשם גר, משיתיהו

לא , ואלו הם דברי הקבלה וכל טעמי התודה נכללים בקבלה בידיעת אמיתת העולם. יקרים
בהם בענייני שגעונות אשר אין בהם זולת זה לפי דעת הכותבים שמות לשנאה ולאהבה וכיוצא 

ועל טבע , וכבד העידותיך על אמיתת מציאות המורגש והמושכל בכללו. לא טעם ולא ריח
ועל דרכי הנבואה הנגלים והנסתרים התלויים באותיות ובמילות , האדם החיצון והפנימי

 שאמר והנה התודה היא אמצעית עץ החיים כמו. כדי להודיע ענייניהם מכל צד, ובחשבון
   ). 'ט' בראשית ב" (ועץ חחיים בתוך חגן ועץ חדעת טוב ורע"הכתוב 

והנפשות אשר , ]'ג[ודע כי הנפשות אשר בשפלים הם . ועתה אעוררך בכלל דרך חתימה
' ואשר בעליונים הם ט. ט"הרי לך כללם הנמצאים בעלי הנפש שהם ג', בעליונים הם ט

. אשר בשפלים הם הצומחת והמרגשת והמדבדתו, גלגלים שהם מגלגל הלבנה עד גלגל המקיף
כגון נפש הצומח שבאדם הנמצא בטבע . כבד ידעת כי אין נעשה דבר אלא לבעבור דבר אחר

, ונפש המרגשת שנמצאת בטבע קודם נפש המדברת. עבור נפש המרגשת, קודם נפש המרגשת
ובו , ר הנכבדכי הנבזה נברא בעבו. ונפש המדברת גם כן נמצאת עבור דבר אחר והוא השכל

כאשר נמצא השכל בנבראים להשיג בו , בשכל נפשות בכללם בגלגלים להשיג בהם ' נמצאו ט
, נפשות הנזכרות כפי יכולתו' ועל כן צריך המשכיל השלם להפשיט צורת ג. 'את הבורא ית

, והנבראים כפי יכולתו' להשלימו בהשגת הבורא ית, ולהתלבש בצורתו השכלית הנמצאת עמו
כי ידוע הוא שצורת הנפש . לפי שכל יתיר כנטול דמי, ריחוהו לסבול מה שלא יכולולא שיט

וכן כל האותיות כולן גופניות והניקוד בהן בנפשות אשר . כמו שהנפש צורת הגוף, הוא השכל

 או  וסימנם, שורוק, חיריק, חולם, צירי, קמץ: הם חמש הברות שהם

, ואין דבר מבלעדם,  :זה לגבולותיה וסימן חשבונם קץ הנפלאות בציורם 
חלקים ' וכן הדבור נחלק לג. עולמות עליון תיכון תחתון' והם כוללים ג, ואין דבור ביותר מהם

". דמי נקודה באור באותיותיהם כנשמתא בבריתא"ל "וכן ארז. שהם קול ורוח ודבור
ל "ר, "י בגופי דאינישנקודה דאוריתא במלה דמי באותיות כנשמתא דדמ"ובירושלמי אמרינן 

ועיין אמרם כנשמות בגופות שאין תכלית הכוונה בהם . דומה הניקוד באותיות כנשמה בבריות
   . לבד אלא במה שיבוא אחריהם

כלומר שאין תועלת , שהוא משלים אמיתות, והיא ההבנה כי הבינה בעיניהם בשכל עם הנפש
שאין תועלת ואמיתות ישלימו כמו , ואמיתות ושלמות בגוף ובנפש בלתי מציאות השכל

והנה מן הידוע שאם לא לבשה הנפש צורת השכל לא . באותיות ובניקוד בלתי הבנות ענייניהם
גם בלא דעת "כמו שאמר הכתוב , ואין מציאותיה טוב בלא דעה. 'נשלמה עם הממציא אותה ית

, הגוף אמרבנפש בעודה עם  ל במציאות השכל "ובהפך זה ר). 'ט' מישלי יב" (נפש לא טוב
ל טוב לי במציאות התורה הנתונה "ר). 'עב' תהלים קיט" (טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף"

ודימה הנפש לזהב והגוף . כלומר מרוממות שניהם, מאלוף הנפש והגוף, מפיך שהוא השכל
. ודע זה כולו והוא מופת על מה שהודעתיך בעניין השמות מבלתי הבנת ענייניהם. לכסף

על עניין הרחקה , ט"דרך משל מה שהייתה כוונתי בקריאת שם הספר הזה גוהוריתיך 
כי תכלית המבוקש מן , והתבונן מה שאמרתי. מהדברים אשר אין תכלית כוונה נכונה בהם

עד יוודע , האדם להשיג מדברי הנביא מה שהוא נסתר ונעלם בתוך ענייני התיבות והשמות
י למען שמו יזכנו "והש. עת השם ואהבתו ויראתומהם מכל צד השגת תכלית האחרון שהוא ידי



כמו . למען נמצא חן בעיניו מתוך ידיעת שמו ודרכיו, להשיג סודות תורתו התמימה וסתריה
  ).'יג' שמרת לג" (הודעני נא את דרכך ואדעך למען אמצא חן בעיניך"שאמר הכתוב 

  . תם ונשלם שבח לבורא עולם



 רבי אברהם אבולעפיא

  ספר גן נעול

   

   ספר גן נעול
  ):'כ' משלי א" (חכמות בחוץ תרנה ברחבות תתן קולה"
  

  :ביאור ספר היצירה
  
ד "פתי ולחלויבראש הומיות תקרא בפתחי שערים בעיר אמריה תאמר עד מתי פתים תאהבו "
תשובו לתוכחתי הנה אביעה לכם רוחי אודיעה ) ולצים לצון חמדו להם וכסילים ישנאו דעת(

  ):'כא' משלי א" (דברי אתכם
  
יקרה . כי טוב סחרה מסחר כסף ומחרוץ תבואתה. אשרי אדם מצא חכמה ואדם יפיק תבונה"

משלי " (בה ותומכיה מאושרעץ חיים היא למחזיקים . . . היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה
  ):'ג
  

כאשר ידבר איש אל , היא בעצמה מדברת לו פה אל פה, בעיינו בה לשמה', המשכיל בתורת ה
  :ומדבר אתה פנים אל פנים, ורואה אותה עין בעין. רעהו

  
. חמשה שמות נקראו לה, נאמר בבראשית רבה, ומפני היות הדם בתוך הלב נקרא בשם הנפש

והמשיג , והמכיר נפשו יתחייב מהכרתו שכבר הכיר כל גופו. חיה, ידהיח, נשמה, רוח, נפש
ומפני היות התורה אמצעית בין האדם ובין . את קונו יתחייב מהשגתו שכבר השיג כל הבריות

ואין , מפני שתלמוד מביא לידי מעשה. ותלמוד תורה קודם למצוה, בוראו נתנה לו תורה
ומי שמעשיו מרובין . ש הוא העיקר אלא המעשהכ לא המדר"ואעפ. מעשה מביא לידי תלמוד

  :מחכמתו חכמתו מתקיימת
  

והיודע סוד למה , שהם מעשים אלקיים, ומעשה יובן מסוד מעשה בראשית ומעשה מרכבה
יתכן שיודע סוד , )'טז' שמות לב" (והלוחות מעשה אלקים המה"שנאמר , לוחות אבנים

וידע מיד מפני מה ). שם" (ת על הלוחותוהמכתב מכתב אלקים הוא חרו", שנאמר בו. המכתב
אבל הם , ה"ולמה אין הלוחות מעשה יהו. מפני מעשה העגל, ששבר משה מעשה אלקים

המשתף עם מעשה , ולמה שבר הלוי מעשה אלקים מפני מעשה הכהן אחיו. מעשה אלקים
). 'שם לה" (ויגוף יי את העם על אשר עשו את העגל אשר עשה אהרן", כמו שנאמר. העם

קום עשה לנו אלקים ", היות מאמר העם לאהרן] למרות[עם , ומעשה העגל נקרא ולא מתרגם
). 'כ' ירמיה טז" (היעשה לו אדם אלקים והמה לא אלקים", וכתיב). 'שם א" (אשר ילכו לפנינו
והעם לא . שהוא מלך מצרים, )'א' שמות ז" (ראה נתתיך אלקים לפרעה", ונאמר על משה

  : שילך לפניהם במקום משהבקשו אלא מנהיג להם
  

והם שני , נשמעים לכל ישראל, ולא יהיה לך, ומפני היות שתי הדברות הראשונות שהם אנכי
כפי יכלת כל איש , להתקרב אליו בתכלית הקירבה, האחד. עניינים שמשלימים אמיתת האדם

, " אלקיךאנכי יי", ונאמר בשניהם. בתכלית הרוחק) ז"מע(להתרחק ממנו , והשני. ואיש ממנו
, )'ג' שמות לב" (נזמי הזהב אשר באזניהם", על כן ביקש אהרן מן העם. והיה בשמיעת האזנים



שהשם אמר למשה הם השמיטו , ל"על זה עשה להם אלקי זהב ועגל מסכה נרמז באומרם ז
וימירו את ", ונאמר ברמז זה. שלי ועשאוהו אלוה) ארבע חיות המרכבה(אחד מן טטרמולין 

, "כבודם"גם . ולא בשור ממש, בתבנית שור). 'כ' תהלים קו" (ת שור אוכל עשבכבודם בתבני
  :היה לו לומר, "את כבודי", תיקון סופרים הוא

  
אלא למי שמדבר , ולא תתגלה אמיתתם. ואין ספק שמעשה מרכבה נודע מן ארבע חיות הקדש

והוא .  חייםהמושג ברוח אלקים, ומעשה בראשית נודע בהשגת החומר הראשון. ברוח הקדש
. והשמים מקיפים סביבה, כי הארץ נקודה להם. ואש, ומים, רוח, שממנו נתהוו שלשה יסודות
כל מה , וכתוב בבראשית רבה. ואמצעית להם, והארץ התחתונה, והנה השמים הם העליונים

הכל הולך אל מקום אחד הכל היה מן ", ד"הה, אין ברייתו אלא מן הארץ, שיש בשמים ובארץ
  ):'כ' קהלת ג" (הכל שב אל העפרהעפר ו

  
כל מי שאין לו תולדת אינו , שם החכמה ארץ בספר הבהיר ולפניו כתוב שם בבראשית רבה

מן , "וייצר יי אלקים את האדם עפר מן האדמה", ושם נאמר. מת ואינו כלה ובורא ואינו נברא
  :'מן העליונים וכו, "ויפח באפו נשמת חיים. "התחתונים

  
ושני . כמו שנרמז במלת וייצר בשני יודין, ה להיות האדם הזה נוצר בשני יצריםויתחייב מכל ז

והעולם הבא ). 'ד' ישעיה כו" (כי ביה יי צור עולמים", העולמות נבראו בשתי אותיות שנאמר
, א בראם"בה, יהושע בן קרחה' אמר ר". בהבראם", א שנאמר"והעולם הזה בה, ד"נברא ביו

ובשאר , וכיוצא באלה הנפלאות כמה אלפים מהם בו, בראשית רבהוכן ב. 'באברהם בראם וכו
  :ומדרשים אשר מהם יובנו סתרי התורה, ספרי אגדה

  
היינו היום , שקבלו סתרי תורה מהנביאים והם ממשה ומפי הגבורה, ולולי חכמי הקבלה

, ואמנם ממנו קבלנו מפי סופרים ולא מפי ספרים. בנסתריה יותר פתאים משאר אומות העולם
והאירו עיני . עם אמתת התורה, "ספר יצירה"אחר קשרינו חכמת . והשאר מפי הגבורה

שכל התורה , ועל דרך האמת מי שאמר לנו בספרו הנכבד". מורה הנבוכים"החשוכים במאור 
עד שנהנינו , האיר עיני לבבינו, ל"משה בר נחמן זצ' והוא הרב ר, ה"כולה שמותיו של הקב

, רוחות' לד' ולרמוז עליהם הפכתי אות ה. ת ההם הקדושים והטהוריםמזיו השכינה על פי שמו
ורמזו שש , ו"ועיקרו כ, א"ד ה"ויובן משם כבר שסודו יו. להודיע בהם סוד השם המיוחד

שמות " (ה בער באש והסנה איננו אכל"והנה הסנ", )'טז' שמות יז" (יי ניסי"וסימנו ', פעמים כ
ן וכל "ן סי"ן סי"ן ונולד סי"שלשה השמות הקודש שי. ה"ע לא יבער הסנ"והרמז מדו, )'ג' ג

פעמים ' כלומר מן ח' יה' או אמור מן ח' פעמים כד' אמור מן ה' פעמים כ' אחד מהם נולד מן ו
  :ה סוף דבר כי יש בהם פלאות תמים דעים"י
  

' ק הר. ובהפכי קצת גדולות לקטנות, וכן כוונתי לעניין גדול בכתבי הפסוקים באותיות גדולות
אבל הכוונה בהתחילי בפסוק ראשון , ולא רציתי לגלותם בביאור, הנקודות היו בם לענין גדול

, ד"ד אח"שסודם אח, ו נחלק לשני חלקים שוים ראשונים"היתה מפני שקבלנו שאותיותיו כ
כי האתנח מורה , ג אותיות וכוללים חצי הפסוק"הם י, )'כ' משלי א" (ה"ץ תרנ"ת בחו"חכמו"

. ג אותיות וכוללים חצי הפסוק הנשאר"הם י, )שם" (ברחבות תתן קולה",  נבדלתעל מנוחה
גתור "ולזה מספר א, )כטור"א א"ס(כתור "לזה מספר א, והמניין בשני חלקי הפסוק עולה

וכשתחלקינו לשני חלקים שווים יהיה החלק האחד , ת"והכלל ממנו תמו. ואלה סודות נפלאות
מאי לעביד אניש ", וזהו רמז הרמוז במאמר קדושי עליון. ה"וגם החלק השני תחי, ה"תחי

ודרשו בו אין התורה מתקיימת אלא , אדם כי ימות באהל, ואמרו זה ברמז" וליחי לימות וליחי
, מדע(אמר בספר המדע בהלכות יסודי התורה ) ם"הרמב(במי שממית עצמו עליה והרב 



י שממית עצמו באהלי החכמה אין התורה מתקיימת אלא במ) "'הלכות תלמוד תורה פרק ג
זאת "ל דרך רמז "אמרו חכמינו ז, אחר) ם"הרמב(ואמר זה , ) "בגירסה שלנו החכמים(

  ":התורה אדם כי ימות באהל
  

ואדם אין לעבוד את האדמה ואדם אין להעביד את הבריות , ')'ז' יג(וכתיב בבראשית רבה 
אם , לא נברא אדם אלא לעמל, ואדם אין לעבוד את האדמה, ה כאליהו וכחוני המעגל"להקב

כן דרשו . 'אשריו לאדם שהוא עמל בתורה. זכה הוא עמל בתורה ואם לא זכה הוא עמל בארץ
. לא זכה לעמלה של עולם, זכה לעמלה של תורה, )'ז' איוב ה" (כי אדם לעמל יולד", על פסוק

ה אם אני "אמר הקב, אמר רבי תפדויי בשם רבי אחא) "'ג' בראשית רבה יד(, ועוד נאמר
אלא הריני בוראו מאלו , מן התחתונים הוא מת ואינו חי, בוראו מן העליונים הוא חי ואינו מת

  ":ואם יחטא ימות ואם לאו יחיה, ומאלו
  

על , ל זה הסוד המופלג בעניין המטר"ובא בדבריהם ז, הנה כבר התבאר זה ממה שרמזנו עליו
הזכיר , ונאמר שם תחתיו מעט. 'בריות וכוכל האילנות משיחין עם ה, "וכל שיח השדה"פסוק 

כך מזכיר שם מלא , ואמר כשם שהוא מזכיר שם מלא על עולם מלא, שם מלא על העולם מלא
. שהיא שקולה כנגד כל מעשה בראשית, ואמרו קשה היא גבורת גשמים. על ירידת גשמים

מר טל שעתיד ונא. לצדיקים בלבד, תחיית המתים. לצדיקים ולרשעים, ואמרו גבורת גשמים
וידע , והיודע סוד הטל והמטר והגשם יכיר באמת סוד תחיית המתים. ה להחיות בו מתים"הקב

) קרויין(והצדיקים אפילו במיתתן קרואין , מתים) קרויין(שהרשעים אפילו בחייהם קרואים 
ואיך ימות מי שהוא חי בעת ? ואיך יחיה לעתיד לבוא מי שהוא מת כשהאחרים חיים. חיים

שאפשר שימצאו , וכל שכן שהדין גוזר שיחיה הצדיק בכל מיני החיים? רים מתיםשהאח
וכל חיים זולת אלו . בעולם בזכות צדקו אחר היפרדו מחיי העולם הזה הכלים בזמן מועט

. שאם הם כאלו גם הם כלים כאלו, והוא מושכל לכל משכיל, צריכים להיותם טובים מאלו
והם נצחיים לה הנה הם , ואם כן אם הם לנפש לבד. ואם הם טובים מאלו אינם ממין אלו

גם הם , והם נצחיים לשניהם יחד, ואם הם לגוף ולנפש יחד. טובים מאלו הכלים בזמן קטן
אבל . רק אי אפשר להיותם דומים לאלו אשר הם תלויים באויר ובמזון ובזמן. טובים מאלו

  :יתכן שיתלו בסבתם ויבטלו אלו
  

ולהודיע כי הטל . ה להחיות בו מתים"פני השגת סוד הטל שעתיד הקבמ, ורמזתי זה העניין פה
ה מחייה מתים "כי שמו של הקב. אבל הוא אצלנו סוד השם המפורש, ההוא אינו טל כפשוטו

, ומי שחושב זולת זה אינו מכלל חכמי ישראל הקדושים. כל שכן בעולם הבא, בעולם הזה
  :המקובלים מסתרי התורה התמימה

  
, ד"ם באח"והשני, ם"ד בשני"והוא שבו התחלנו בחשבונו האח, הראשון שרמזנווהנה הפסוק 

, ם"ת מפורשי"ויכיר שהחלק האחד עולה שמו, והרוצה לדעת זה יחלקנו לשני חלקים שוים
הוא חשבון המרובע של השם , ו"וזהו סוד תרע. ם"ת מפורשי"וכן החלק האחר עולה שמו

וכשיבין המשכיל חלוקן שסודם . ו"שכללו תרע, ו"ו פעמים כ"והוא עולה כמספר כ. המיוחד
מצד זה ) 'פעמים כו' יד(ד שמות "גם י, ב"מצד זה שעולין שי) 'פעמים כו' יב(ב שמות "י

אז יבין סוד נזמי הזהב וסוד העגל הנמצא בלב . ב"ן הנולד מזה"ד וסודם השט"שעולין שס
והוא שצריך לקרעו עד . בובגלגל אשר חותמיו של זה שתי וערב וחותמיו של זה שתי וער

ר "ש'כי הוא , ועם זה כח ישראל גובר על עוכריו, ש עפר לחמו"ונח, שיבטל כחו ושמו
ועונה אמן בעל כרחו ולא נאמנה אלא על רוחו ומגיד לאדם ' ה"ר התשוב"מכי'אבל ', ה"התועב

  :מבטחו' וירם קרן משיחו אשר שם ביי, ואם בזנבו כחו יחרם בחרם יריחו, מה שיחו
  



לא הייתי כותב לך , כי לולי היותי חס על כבוד אבותיך הקדושים, ועתה בני יוודע לך באמת
והקדמתי לך זו ההקדמה כדי , כי הוא דבר שעומד ברומו של עולם, דבר מכל זה העניין

ודע שאם יפתוך שום אדם לומר לך שהוא מקובל מסתרי . לקשור עמה מה שתשמע לפנים
ב נתיבות פלאות חכמה והם עשר ספירות "שהם ל, "ספר היצירה"ואינו בקי בנתיבות , תורה
אין ראוי שתאמין בקבלותיו הנסתרות המורות על , ובסוד עשרים ושתים אותיות יסוד, בלימה

או מן הדומים , עד שיביאו לך ראיות ומופתים מנתיבות הספר הנכבד ההוא, ידיעת השם בשם
  :ד ספרים"כוללת כאו מתורה שבכתב ה, ל"לו מספרי חכמי הקבלה ז

  
, ולא תכחיש מהם דבר, והזהר בך והשמר לך ושמור נפשך מאד מלהרהר אחר חכמי הקבלה

והוא שאין דבר מנתיבות הקבלה , אלא מה שימסרך אדם מעניין מכחיש המורגש או המושכל
ואמנם הקבלה היא ענין שגלהו השכל האלקי . האמתית נופל תחת אפשרות ההרגש האנושי

כי לא יעשה אדני אלקים דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו ", כמו שנאמר. םלנביאים לבד
והוא הענין שנעלם מחכמי המחקר תכלית ההעלמה ואינו ראוי לכל ). 'ז' עמוס ג" (הנביאים

המיחדים את שם הנכבד בקבלה בלתי , אדם כי אם ליחיד אחד המשוטט בין היחידים הרבים
.  שהנפש יחידה בכל הגוף בעל האברים הרביםוהיה זה תוכם יחיד כמו. מוצאת לפועל

והוא נברא להכיר את קונו ולעבדו בלבב שלם . ובזכותו כולם חיים ובעבורו נבראו כולם
  :ובנפש חפצה עבודת אמת

  
ופירוש האלפא ביתות היוצאות , "ספר יצירה"ומפני שראיתיך בכתבך מבקש ממני פירוש 

, עלה בדעתי לרמוז לך מזה ומזה,  ראיתמהם שראית בכתב ששלחתי לך ומהם שלא, ממנו
ולא המדומה , ולפתוח לבך על דרך האמת בקבלה הפותחת הלבבות, דבר מספיק לכיוצא בך

, ואמנם מפני שאי אפשר לפרש לך כל דבר בספר. בפתיחת לב אשר לא יכזבו מימיו, המכזבת
 להצליח ואם תרצה, אדבר בזה עמך בקצת ראשי פרקים, מפני פחד עיני בשר העיורים

  :עמך' תשלימו מעצמך והיה ה
  

ואני יודע שאם . בכלל" ספר היצירה"והנני רוצה להתחיל לך במסירת הקבלה לפי דרכי 
  :תרצה להשתדל להשיג האמת יפתחו לך בו שערי רחמים

  
האחד מהם ידיעת עשר ". בספר היצירה"דע כי כלל כל הקבלה נכלל בשני עניינים הנזכרים 

וצריך שישתדל המקבל שמקבל שמות הספירות תחילה , ב אותיות" כספירות והשני ידיעת
וידבק בכל ספירה וספירה מהם לבדה ויכלול . לקבל שפע אלקי מהם בעצמם לפי מדותיו

ויעיין תחילה בספירה העשירית בכלל . דבקותו עם הספירות כולן יחד ולא יקצץ בנטיעות
  :שהיא

  
והמשיגה הוא , השכינה ונקראת בשמות רביםוהיא . ושמה צדק, הראשונה והיא הקרובה לו

). 'כד' דניאל ט" (ולהביא צדק עולמים" "ולמשח קדש קדשים"ורמזה . המדבר ברוח הקודש
צדק צדק תרדף למען תחיה וירשת את ", וצריך המקבל לרדוף אחר זו ההשגה בכל כחו שלו

וצדיק ). "'לים קיטתה" (צדק עדותיך לעולם הבינני ואחיה"ונאמר , )'כ' דברים טז" (הארץ
  :ורבים מהם עד אין מספר, )'ד' חבקוק ב" (באמונתו יחיה

  
ואחר כן יעיין עוד בשנית לה שהיא הספירה התשיעית והיא שרש לעשירית שהיא ענף אחרון 

והיא נרמזת בברית מילה ומכח זו הספירה התשיעית עושה . ושמה יסוד, לכל הספירות
  :ה בריתות בסוד האבות ובהן עיקר פריה ורביהונכרתו בה שלש עשר. העשירית פירות

  



  ):'ב' תהלים ח" (אשר תנה הודך על השמים", השלישית שהיא השמינית שמה הוד
  

ועל שתיהן ). 'יא' תהלים טז" (נעימות בימינך נצח", והרביעית שהיא השביעית שמה נצח
ת מורות על וברית יחד מכוונת באמצע במילת המעור ואלו השלש ספירו, השוקים עומדות

ואחרון . והראשונה מקבלת שפע משלשתן ומשגחת בחלק דק ממנה. המצאות העולם התחתון
ודי להם בו לפי מהותם לתנועה שכלית וגשמית לברוא בם , נקרא חלון על תחתונים כולם

  :ולחדש עולם בכל יום ויום תמיד מעשה בראשית, בריות
  

, שנאמר. יעקב אבינו והיא מדת האמתוזכה בה . ועוד החמישית שהיא הששית שמה תפארת
על ראשו ' ו וכתר השכינה שהוא י"ובה שם המיוחד חתום כ). 'כ' מיכה ז" (תתן אמת ליעקב"

". צדקה ממני"וגם הודה לתמר כלתו באמרו , שלו המלכות' י, וכן ראש יהודה, יעקב ישראל
ו 'ה ל'אשר אללאיש "ואמרה ". הכר נא למי החתמת והפתילים והמטה האלה"והיא אמרה 

ר "ה ותמ"וכשתחבר כלל מספר יהוד. בסופם חתום השם, )'כה' בראשית לח(ה 'י הר'אנכ
" ומהללים לשם תפארתך", ורמז שם בן הארבע אותיות, תמצא שם המפורש הרמוז למעלה

  ):'יג' א כט"דה(
  

 ה עקב מעלה"ראש יו, ו"יה, ה"בה העולם מתחיל להתהפך בחותם ו, והששית שהיא החמישית
, שמח התחתון, שמח העליון, שש ושש, חמש וחמש, שש וחמש, חמש ושש, ומטה רום ותחת

והנפש שהשם מקיף סביבה , ותחתון שש ושמח, העליון שש ושמח, שש העליון, שש התחתון
וזהו סוד . וכן היא שמחה וששה. חתומה בחצי השם התוכיי שמספרו וגם דברו חמשה וששה

ישעיה " (עולם על ראשם ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחהושמחת ", ונהנין מזיו השכינה
ופחד יצחק היה "ושם זו הספירה גבורה והיא מדת הדין ויצחק אבינו קבלה שנאמר ). 'י' לה
  ):'שם נג" (וישבע יעקב בפחד אביו יצחק). "'מב' בראשית לא" (לי
  

אשר דבק בה השביעית שהיא הרביעית שמה גדולה והיא מדת החסד והיא מדת אברהם 
כי אמרתי ", ובה נברא העולם ונתחדש ונבנה, )'כ' מיכה ז" (וחסד לאברהם"שנאמר . לאהבה

וחסד יי מעולם ועד ", )'יג' תהלים פו" (כי חסדך גדול עלי", )'ג' תהלים פט" (עולם חסד יבנה
ולם ואלה השלש ספירות עוד הן נפשיות ועוד הן זרועות ע). 'יז' תהלים קג" (עולם על יראיו

ומל יי אלקיך את לבבך ואת לבב "מכריע בין פעולת זרועותיו כשהוא נימול ) ולב האדם(
וסוד כח הלב בסוד זאת הספירה המתהפכת עם הנצח בסוד . אלה זרועיך, )'ו' דברים ל" (זרעך

, שכך דרכו של הלב במלחמתו, ע"ב שב"רע' ארבע אם שבע הנודעים מדרך סוד באר שבע א
  :ש"וכן השמ.  הוא שבעפעם הוא רעב ופעם

  
ובכל קנינך קנה ", )'ג' משלי ב" (כי אם לבינה תקרא. "והשמינית שהיא השלישית שמה בינה

  ):'ז' שם ד" (בינה
  

בית , ארץ העליונה, )'יט' שם ג" (יי בחכמה יסד ארץ. "והתשיעית שהיא שנית שמה חכמה
  :מכוון כנגד בית המקדש של מעלה, המקדש של מטה

  
יא הראשונה שמה מחשבה וקרא זה כתר עליון וסודה מתהפכת עם הראשונה והעשירית שה

וכן בהיות לאדם מחשבה צודקת מקבל כח כללי , שהיא העשירית עם דרך היות שמה צדק
משתי הספירות האלו וחשבון מחשבה ספירה על כן החשבון והמנין והמספר שרש ראשון 

  :ספירות'  היא צורת יוזו. להוציא בהם השכל מן הכח אל הפעל השלם באמת
  



  :וזה אני רוצה לגלות אותן יותר יפה לסוף הספר ושם תמצא יותר יפה
  

לך יי הגדלה והגבורה והתפארת ", הנה כבר רמזתי לך סוד הספירות הנרמזים בפסוק זה
). 'יא' א כט"דה" (והנצח וההוד כי כל בשמים ובארץ לך יי הממלכה והמתנשא לכל לראש

' כי השם ית. ה"ה צמיח"וסוד מחיצ. 'ן"ה בג"ג מחיצ"ת'ורמזם ', ת"ח הבי"מנצ' ג' ג'וסימנם 
ושניהם אדוקין . ז עגול מחוץ ומרובע מבפנים ונחלק לשני חצאים"ושמו אגו, הצמיח תג בגן

" אל גנת אגוז ירדתי לראות באבי הנחל", והוא שנרמז בפסוק זה. זה בזה והם שנים והם אחד
  ):'יא' ש ו"שה(
  

הם רמז על , כי התגים אשר באותיות,  לכל מקובל שלם שקבל סתרי תורהוכל זה ידוע
. ש שהם כלי תבונה"ליודעיו ומכיריו באותיות אמ" בספר היצירה"והכתר נרמז בהם . כתרים

כ שמות "ה וממנו תבין ג"ו בינ"שמלאכת, וסימנם. א אותיות"תבין זה מסוד השמשים שהם י
אשר שניהם בתוך הגן כדמות הפרי , טוב והרעגם עץ הדעת ה, האילן הנקרא עץ החיים

  :שבתוך קליפות האגוז
  

ופרי נאכל תוכו ) ב. (כאתרוג והדומים לו, פרי נאכל מבית ומחוץ כולו) א. (מינים' והפירות ג
ומי שאין תוכו כברו אל יכנס לבית . ופרי נאכל ברו ולא תוכו כתמר) ג. (ולא ברו כאגוז

אלישע (אבל אחר . כ נכנס בשלום ויצא בשלום"ע, כו כברועקיבא שהיה תו' והרמז ר. המדרש
. ועם היותו חכם גדול בתורה ניצחתו מדת הדין, לא היה כן כי טינה היתה בלבו) בן אבויה

  :מאיר רמון מצא תוכו אכל קליפתו זרק' ור. ויצא לתרבות רעה בעת הנסיון והבחינה
  

פן ימות במלחמת היצרים , והזוכה להשגת הספירות צריך שיזהר מן המדות ההפכיות
והשמירה כולה תלויה בכך שישים הנכנס בסוד כל ספירה בענין אותיות היצירה כל דעתו 
  :בשם הנכבד והנורא לכבודו לבד לא זולת זה

  
בקבלך שפעם בכלל , בכח הספירות הנזכרות, ועתה אבאר לך איך תתנהג בהשגת השם

בו , בכח השנים מהם. יג כל השגותיודע שיש באדם שלשה עניינים שבהם הוא מש. מהותך
' ספירות לבד והם חצי י' והאחד מהם בו ה, חמש כנגד חמש, ספירות בלי פירוד' כוללים י

. כוחות לשכל תלויות על חמשה חומשי תורה' ה. השניים פנימיים תלויים בשכל ובנפש יחד
א "לוי בגוף הפועל הוהאחד חיצוני ת). א מגולות"ס(כוחות לנפש תלויות על חמש מגילות ' וה

והם חקיקה במישוש האצבעות . לפי הפעל השלם שבגוף, באותיות) כמו(פעולות חיצוניות 
והעט בדיו עם הלוח שעליו חוקק האותיות ומחדש מהם בריות חדשות ובונה עולמו , בעט

כי כמו שהאדם חוקק אותיות . וזה הפעל הוא פעל אלקים. 'דין אהניין לי'עד שאומר , ומחריבו
, ובאמצעות הקנה הוא לוקחו מן הקסת ומצייר בו צורות מתחלפות. שהחמר שלהם הוא הדיו

והדיו יורד . כן השם חוקק אישים פרטיים בעלי צורות מתחלפות באמצעות הקנה בעל הברית
עד הגיע אל הלוח בחלון תעלומה , דרך הצנור לח מן העט מושך אותו מן הקסת ויורה כחץ

. יבש ונתפש ומצטייר מבית עד התגדלו בהעלם ויוצא לאור העולםונדבק בפנים ונקפה ומת
  :כדמות האות שנגלהו ניכר ונסתרו נעלם, נגלה לחיצונים בחיצוניותו ונעלם בפנימיותו

  
ה הידועה "כי איני ראשי להרחיב בו יותר מזה מפני פחד האשפ, ומזה תבין סוד העבור

ן "ע לב"שהוא דם בכיסיו והוא זר, ת זרעוהרמז הוא אשר שכב. הנזכרת במשלי בניני פלטרין
  :י"ח ושד"ר רו"ו שחו"וסוד די. ן דומה לדיו אשר הוא שחור"והוא שט

  
והחציבה פעל שני והיא תקון הצורות בחמריהם כתיקון , הנה החקיקה נרמזת והיא פעל ראשון



יק או והוא לפי היות ההתחלה מנקודה קטנה בצורת נקודת חולם או נקודת חיר. כל אות בדיו
בין פמליא של מעלה , כח מכריע בנתים. שזו עליונה וזו תחתונה וזו אמצעית, נקודת שורק

ונחצבה הנקודה הזו מן העליון . בין בית דין העליון ובין בית דין התחתון. ובין פמליא של מטה
והיא עולה ויורדת ]. הקדש) [החול(חצובה מרוח הקדש והחקוקה ברוח . ונחקקה בתחתון

ומדת . ומדת הדין קשה תוך האות שמה דגש והיא נקודה אמצעית. תלויה באמצעועומדת 
ושמה רפה רך וקשה תבנית גבור וחלש ופתח , רמז אל ההקפה, הרחמים רפה היותה על האות

קמץ גדול וקמץ קטן . שהם שני מלכים ושני משרתים. וקמץ עם צרי וסגול הם מתחלפים
והנה שני .  על מלך גדול ואחד מורה על מלך קטןאחד מורה, שני מלכים. שהוא הנקרא צרי

אחד מורה , שני משרתים. פתח גדול ופתח קטן שהוא הנקרא סגול, כח גדול וכח קטן, כוחות
בצורה זו , והסוד הוא לפי מה שזכרנו. ואחד מורה על כחו שהוא קטן. על כחו שהוא גדול

  :המצויירת פה
  

  :א א א א א א א א
  

להודיע שהתיבה כלולה משלש כוחות . במקום נקודה אחת אמצעית, נקודות בשורק' כמו ג
וכשתחבר שני המלכים . מה אחריתה, כלומר. והשגחתה בתחתונים ומבטת תמיד לאחריה

תמצא צורות שניהם . שם הוא ועבד חפשי מאדניו, אשר סודם קטן וגדול, שהם קמץ וצרי
כללים בקו אחד ושלש נקודות כי אלה נ. משותפות שוות עם צורות שמשיהם שהם פתח וסגול

וארבעתם אם כן מורים על מעשה מרכבה ועל . זה כל קו אחת ושלש נקודות כאלה כן אלה
ועל דרך משל א . וכולם אם כן שני קוים ושש נקודות לארבע צורות, הצטרפות אלה עם אלה

  ":וסוד אדני ליראי"ב ג ד נקודם בארבעה נקודים וצרפם והפכם בכל גלגליהם ותבין מהם 
  

כי השכינה במערב והוא שמש לנקודה . ודע כי השורק המשולש רמז לקו נוטה למערב
משתתף לעתים עם המלך , נקודות תחת האות' ודע כי השוא שצורתו בעלת ב. האמצעית

להדמות אל המלך היושב על הכסא , וישנה אותה לעלוי, וימהר תנועתו. הגדול שהוא הקמץ
כי ארבעתם . ך הקטן הנקרא מלך קטן והוא הפתח הגדולהוא משתתף עם המל. והוא החולם

אלא השנים גדולים והשנים קטנים ומשתנים וממהר תנועתו לבד ואינו . ארבעה מלכים הם
אבל אינו משתתף עם הצרי לעולם . וכן משתתף עם הסגול וימהר תנועתו ולא ישניהו. משנהו

כית כי זה מאחר התנועה וזה אבל לא במערכתו ותנועת שניהם הפ, והוא דומה לו בצורתו
ומספר כל . 'ודמיאן נקודתא באותיותא כנשמתא דחיי בגופהון דבני אנשא'. ממהר התנועה

א עם "וכלל הקוים ב). 'ה' דניאל ה" (א"א כי כתב"פס יד"ורמזם . א עם הדגש"הנקודות יד
  ):'זי' משלי ח]" (ומשחרי ימצאנני) [מ"מ י"ו(י אהב "אהב"הרפה וכבר נרמז בסוד גם 

  
כי המלאכה משבחת את . והנה החציבה נרמזת בפעל האנושי אשר ממנו יודע הפעל האלקי

  :ואם היא מופלאה יפלא השבח. בעליה או מגנה אותו
  

" ש"מבכי נהרות חב"ורמזם , ח"וכל צורות מלאכה נחלקת אל שלשה מינים שסימנם שב
. ת על הלובן באותיות על הדףוהן צורות חלק כדמות הלובן בלוח או השחרו). 'יא' איוב כח(

, ושתי הצורות השניות הפכיות. וצורה בולטת וצורה שוקעת כדמות חותם הזהב על השעוה
, וכשהשמש זורח לנו מהמזרח. שאינה לא בולטת ולא שוקעת, והראשונה אמצעית ביניהן

ב וכששוקע במערב צורתו אצלנו שוקעת ויתחיי. מראה לנו צורה בולטת ומתחייב ממנה האור
  :ממנה החשך

  
וצורת העינים בולטת מן , ואמנם צורת האותיות עם היותה בדמות חלק נוטה אל הבולטת



יעלה בסוד האורים והתומים , האותיות שבה צורה בולטת עבה וגסה מאד בעניין יחודה
ומאירים האותיות את העינים בשקיעתן בהם ומשם עובר הכח . ומצטיירת בתוך עיני הראש

בהשגתו , והלב מקבלו ומשלים בהם פעלו ויוצא מן הכח אל הפועל. בו בולטאל הלב ומשתקע 
, ומי שרואה את האותיות ואינו מגיע בראייתם אל זה הפעל הנעלם. זאת המופלאה הנעלמת

למי שאינו מכיר את האותיות ורואה אותם , דומה בהם לפי ערך זה המעשה האלוקי המופלא
תוך לבו להבין מה שהם אומרים ולא ישיג כוונתם שלא יעבור דבר מהם אל , כתובות בספר
שלא יתכן שידע למה נברא ומה עניין , כן הרואה גוף האדם ואינו משיג עניינו. בשום פנים

כך יש לכל אות ואות , וכמו שיש לגוף עניינים מתחלפים. מציאותו ומה תכלית הכוונה בו
  :עניינים מתחלפים

  
והנה חקקן חצבן אמורים והחציבה כטעם .  הנזכרתומכאן ואילך אם אתה חכם תבין החציבה
דומה לפעל , שקלן. והפכה כשהיא כעורה ומגונה. שהיא מוטעמת ומתוקה כשהיא יפה ונאה

לכפר על . . . מחצית השקל בשקל הקדש", תדע זה מסוד שקל הקדש באמרו. נחירי האדם
והמגפה נעצרת ). שם" (ולא יהיה בהם נגף בפקד אתם", כי הסוד). 'יג' שמות ל" (נפשותיכם

והמשקל מישב הדעות ). 'כא' בראשית ח" (וירח יי את ריח הניחוח. "עם ריח הקטרת
" ויפח באפיו נשמת חיים"וכתיב . והנחירים שוקלי השעות הנפרדות והזוגות בסגולת המנין

והשוקל האותיות צריך שיתבונן בסוד הזכרת השמות עם הנשימות הנעלמות ). 'ז' בראשית ב(
והנה המשקל והריח נרמזים המירו התמורה . תומות בכל החכמות ובהם יחיה אחרי מותהח

כי הטבעים הם מחליפי . היא במראות מתחלפות נראות לעינים ודומים לצבעים ולטבעים
וצורת עסה בצורת לחם וצורת קמח בצורת . צורות וממירין זו בזו צורות לחם בצורת דם

והנה . וצורת עשב בצורת שבולת.  שבולת בצורת חטהוצורת חטה בצורת קמח וצורת. עסה
ע צורות בהגיעו "והנה עשב בעל שב. זה למפרע וישר עשב שבלת חטה קמח עסה לחם דם

וסימנם באדם . אבל שור אוכל עשב מתהפך מיד בגופו אל דם, ואמנם זה באדם. לגוף הניזון
  :'ש ע"ק ח"ל ע"ד
  

ואחרוניהם . בסוד אש לבנה, ל כל הצבעיםשהוא מקב. והצבעים מתחלפים וראשוניהם לבן
והשם חקק תכלית התורה שהוא ישראל . שחור שהוא תכלית כל הצבעים בסוד אש שחורה

שהם , מחשבתן של ישראל קדמה לכל, ל"ורמז דבר זה אמרם ז. בראשיתה שהוא בראשית
לה ועל זה העידה הקב. כמו שהם חותם כל התורה. תכלית כל היצירה וחותם כל המציאות

שצריך לכתוב לעיני כל ישראל בסוף שיטה אחרונה מיוחדת לעצמה ובאמצע השיטה כדמות 
  ":לעיני כל ישראל"החותם 

  
והם עמקי שכל . ת"כולל עשר ספירות וכן מספרם הספירו, י"ן עשיר"ל איל"צירופם כל

 ).'ח' תהלים מב" (תהום אל תהום קורא לכל צנוריך"רמז להם . הפועל והם מעמקים תהום
וכן תמורת האותיות מעמקת עד תהום רבה ועולה ". כל משבריך וגליך עלי עברו", וסמיך ליה

כי העינים רואות . פעם מאירה התמורה את העינים ופעם מחשיכה, למעלה ויורדת למטה
ובאור מבדילות בין התמורות שהם אות וחיים וברכה . בהמצא האור עמהם ובהיותם פקוחות

ובתמורה מקום הסכנה . חכמה חן וכעור זרע ושממה עבדות וממשלהוקללה וטוב ורע אולת ו
  :שאם העינים עיורות אינם רואות עם האור

  
" כמו ששמעתי אומרים שהשוטים הופכים מלת , ובתמורות יצאו ההכנות בעניינים הפכיות

ומי שפירש כך אמר . שהיא מצורפת) צלוב(ואמרו , )'ג' ש ב"שה" (חמדתי וישבתי) בצלו(
" לא תלין נבלתו על העץ", חמדתי וישבתי ועל זה הלך ולא ידע מאמר)  של צלובבצלו(
והרוצה לתלות ) בצלו(והראיה כי קללת אלקים תלוי לא היה חומד לשבת ). 'כג' דברים כא(



שהרי אם היה שיר , וזהו טפשות ורשע מן המוציא דברי התורה למינות. יתלה באילן גדול
יורו כל דבריו אהבת חתן , היו העניינים כפשוטם חס ושלוםהשירים שהוא קדש קדשים חול ו

לשום חכם שלם והוא מבני ). 'י' איוב לד" (חלילה לאל מרשע ושדי מעול"ו, וכלה גופים לבד
להעלות , מבני אברהם יצחק ויעקב ותלמידי משה ואהרון ודוד ושלמה, ישראל שהם זרע קדש

שהוא לה כחתן שלם , ה"ראל עם הקבבמחשבתן ששיר השירים הוא כי אם משל לכנסת יש
. הוא לפי האלהות והיא לפי האנושות, בכל השלמויות והיא לו ככלה שלמה בכל השלמויות

מי זו עולה מן . "זו עולה וזו יורדת, והדבקות והאהבה בינה ובינו משותפת על דרך עלה וירדת
שר צג אגוז כגן א"רומז לבתולה אשר דם בתולים ברכתו , "אל גנת אגוז ירדתי" "המדבר

  :'וכו" עדן
  

, והוא החותם הידוע. וצורות השתתפות שניהם כצורות זכר ונקבה איש ואשה שכינה ביניהם
זכו שכינה ביניהם לא זכו מסתלקת . שמחציו מתמלאה תיבתו, ה או אמור חצי השם"י

והאהבה . אליעזר וכן חתן וכלה' ונשארו אש אוכלת אש כמו שכתוב בפרקי דר, מביניהם
אנושית אינה משתתפת עם האלוקית אלא אחר רוב תלמוד תורה ואחר רוב השגת חכמה ה

נבואה ) ת(חכמה מימינה ) ח(, ן"ו תוך ח"תי, ן תורה"והיא סוד חת. ואחר קבלת הנבואה
  :סימן עשר ספירות אלו בכלל. ה"ן כל"משמאלה נו

  
  :טי, זח, הו, גד, אב
  

אבל מינם . שהם בעלי עשר צורות מתחלפות, ה רמז למען שהוא כולל עשר נפשות"כללם כל
והשאר . ולהם חזן אחד מדבר ומנהיג וכולם מביטים אליו ועל פיו יחנו ועל פיו יסעו, אחד

והעשירי יהיה . שלשה בתי דינים, שלשה כהנים ושלשה לויים ושלשה ישראל, תשעה אנשים
  :וכלל מרובעם של עשר ספירות לפי זו הצורה', קדש לה

  
  : לו מט סד פא קא ד ט יו כה

  
י הולך "אגו. וכן כולם' הם יו' פעמים ד' ד. 'הם ט' פעמים ג' ג. 'הם ד' פעמים ב' ב', פעמים א' א
עולה ' כי אבגד', הם יה' עם אבגד' ה. 'הם י' עם אבג' ד. 'הם ו' עם אב' ג. 'הם ג' ב'א, כך

והשאר , י"בכללו שככשתמנה הנוסף על המרובע יעלה . ה"וכן כולם עד נ. ה"הם י' וה, עשרה
ומספרם . ה"ת בלימ"ר ספירו"הא למדת מכאן שהיא כוללת עש. ה"ה והנה סודם שכינ"נ

אלף וו רש רוח . ר"י או"ר ויה"י או"ורמזם יהיה נודע מן יה, ר"ר או"ש והוא סוד או"קדו
  :והנה אגלה לך עתה למה קראם בלימה. י כתרים"אלף וו רש איש ואשה תאג, הקדש

  
  :כא כח לו מה נהא ג ו י יה 

  
. ו אותיות"והמספרם י, אשר מהם התחייב, דע כי אלה האותיות מורות גם כן על עשר ספירות

וכלל הראשונות בחשבונם . ב"ו אותיות הרי מספרם ל"וכן המרובע שכתבתי לך גם כן הן י
כלומר שהלב משוטט . וסודם ים הלב, ה"חברם אלה עם אלה ותמצאם בלימ. מ"עולה הי
הדרך הראשון . והוא ים של עשר ספירות ולהם שלשה ספרים הנזכרים, בים החכמהומתפשט 
וכלל שלשת . ה"והמרובע שלפניו מספרו שפ. כ"וזה שכתבנו פה מספרו ר. ה"מספרו נ

', ש"ר הנפ"הכ'והנה מצורף ' ץ"ת ק"ע'וסודו . 'ם"ל שמרי"לי'המניינים לפי מספרם עולה 
ה "ולבנ', ה"לבנ'ו "וסוד כסא' ו"כסא' 'ה"י מ"בל'וסוד . )'לז' תהלים פט" (וכסאו כשמש נגדי"

כוכב 'שהם משרתי ' י"י ודל"גד'כוללת ' בינה'שהוא ' י"נגד'כשמש נגדי ודמים והבן עמהם סוד 
גם , והנה לבנה בבינה. והכל בינה מחשבתי והמשיגה הבין מחשבתי', מחשבתי'שסודו ' שבתי



מהם תבין השפע הנשפע מן , ולד בתקופהוכשתבינם ותכיר קשר המ. ודעם, חכמה כחמה
  :המשפיע אל מקבלו

  
שהעולים , ה"ב פעמים נ"ופירושו י. ה"הם בסודם בינ, דרכי הספירות שכתבתי לך' ודע כי ג

ישעיה " (נשבע יי בימינו", ן"פעמים ימי' ו, ו"וסודם ימינ. ר"והוא סת, ם"והכל ס, ץ"ת ק"ע
עליו בשמים ). "'שם מג" (וכפר אדמתו עמו). "'ט' דברים לב" (כי חלק יי עמו). "'ח' סב

כל אלה רמזי הבינה הדומה . ו"בימינ, )'ד' שמות ד" (ו"ויהי למטה בכפ). "'י' א ב"שמ" (ירעם
אם זכה לדעת מהלכם לפי ' ה"ה ובינ"חכמ'הם מורים לאדם ' ה"ה ולבנ"חמ'וכן באמת . ללבנה

' ודע כי חותם ג.  חכמה ובינה שניםוהנה', ה"י חבל"מלאכ'סוד העיבור ואם לא זכה הם לו 
ש "ל וענ"גמו'מפני היות בהם ', י"ח ברכת"כ'בם ', ה"ה ממית"קלל'הדרכים יחד שעולה 

בכח הזמן שעליו ', ם"ה המתי"ו מחי"אלקינ'שבם , ם"ם חיי"ה והימי"ובהם הליל', ך"נהפ
ר "והוא החמ, ן" נום"ן מ"ן זי"וסוד זמ. תלויה כל אמונה ומי שאינו יודעו ומכירו נשמת מה לו

  :והשתכל בו והבינהו. וזהו סודו לפי צורות הספירות. א"והוא במספרו נבר, הראשון העליון
  
  :א
  
  :אב
  

  :אבג
  

  :אבגד
  

  :אבגדה
  

  :אבגדהו
  

  :אבגדהוז
  

  :אבגדהוזח
  

  :אבגדהוזחט
  

  :אבגדהוזחטי
  

ר "לל החמב אותיות ואז יעלה מספר כל הצורות בכ"וכן עוד שיושלם טור אחרון שהוא בו כ
ת "פלאו", ועליהם נאמר. א על פי האותיות לפי דרך אצילותן מן אלף ועד תיו"שסודו נבר

  ):'קכט' תהלים קיט" (עדותיך על כן נצרתם נפשי
  

ואם . 'שהם ששה אלפים גם ה, ר"ב אותיות עולים ר"ודע שמניין הכללים שתספור בחבור כ
. ך תהיה ולעולם תחיה"ריו גם ברוואם תאכל מפ. ם"ץ החיי"ב שהוא ע"תחברם תמצא כרו

על דרך זו , ועוד צריך שתהפכהו מסופו לראשו עד שיצוייר שלם בחותם שלמה בששה קוים
  :וכן הכל עד אלף

  
  :ת



  
  :תש
  

  :תשר
  

  :תשרק
  

ותכיר . ואז תמצא כרוב אחד מקצה מזה וכרוב אחד מקצה מזה. ת חותם"ואז תהיה מלת א
וישכן מקדם לגן עדן את "כאמרו .  בסוד השכינהאשר על הכפרת שהם, שנים כרובים זהב

לשמור ). 'כד' בראשית ג" (הכרובים ואת להט החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים
ורמז המתהפכת תמצאנו ברמז סופי תיבות של פסוק הראשון של זה . ברוח הקדש הכרוב

להודיע בם . ק'ת'ת ב'ב'ואמנם ראשי תיבות גם הם רמז ח). 'כ' משלי א(ה 'נ'ה ת'צ'ת, החיבור
ואנו . י נברא העולם והעד שהוא יום הדין"ויוודע מהם אשר בתשר, אימתי נברא העולם

כי חק לישראל הוא ומשפט לאלקי , זה היום תחילת מעשיך זכרון ליום ראשון"אומרים 
ואחר ילדה . "ת"ותוכו ב' וסופו ק' והנה ראשו ח) 'אות א' פסיקתא דרב כהנא פסקא כג" (יעקב

כי צורת יעקב חקוקה בכסא , ן"הוא מידת הדי). 'כא' בראשית ל" (ה"ת ותקרא את שמה דינב
והנה . ם"ן שמי"ל והוא איל"ן שמא"וסודו ימי, א"ב נבר"ואם כן הנה סוד האחד כרו. הכבוד

ח אלף "ל כ"ח הפע"והיא כ, ם"ח הפני"וסודה כ, ף"ח הק"צורת ההתהפכות הנזכרת מספרה כ
, ר שהדותא"ר יג"ורמזו אכי. והוא מנהיג המין, ך"ם כי הכל תלוי בה הם דעם והבינ"וקפ

וכשתהפכם . ב"ה ול"א ונ"ל נבר"יעלה מספרם שם ר, וכשתכפיל מספר הספירות זה על זה
  ):'כה' שמות טו" (שם שם לו חק ומשפט ושם נסהו", ם שני"תמצא ש

  
זן שומעת והקולות כי הא, דע כי הצירוף דומה לשמע האזנים. ועתה אשוב אל מלת צרפן

והעד כנור ונבל שמצרפין קולם ובצרוף הקולות האזנים . יצטרפו לפי צורת הנגון וההברה
שומעות חילוף ותמורה בחבלי אהבה והיתרים המוכים ביד ימין וביד שמאל הם מתנועעים 

ומהם עובר הקול אל הלב ומן הלב אל הטחול והשמחה . מביאים הטעם המתוק לאזנים
ואי אפשר לחדש זה כי אם בצורת . יים באמצעות תענוג חילוף הנגוניםמתחדשת בינת

על דרך משל ויעבור ממנו או אל ' הצירופים והוא שיכה המוכה ביתר הראשון הנמשל לאות א
כלומר אל יתר שני או שלישי או רביעי או אל חמישי כי ' או ה' או ד' או ג' יתר אחד או ב

ניגונים ונעימות מגלגלין , גל ההכאות ויחדש בגלגולנעמוד בחמישי על דרך משל ומשם יגל
  :הלב באמצעות האזנים

  
, ש כאלה"וככה הוא עניין הצירוף לגלגל האותיות מחוץ עם העט בצורת צירופי אותיות אמ

  :כן כל כיוצא באלה והדומים להם. שמא, שאמ, מאש, משא, אשמ, אמש
  

 להודיעך מעתה מה שימצא בזה העניין וצריך. ואם כן כבר גליתי לך כל הנגלה המושג בהרגש
והיא צריכה מאד לפי , ואקדים הקדמה קטנה לפני זה. בכח הדמיון שהוא המשיג השני הפנימי

. ואומר שכבר התבאר במופת שהאדם מורכב משלשה עניינים מתחלפים. כוונתי בעניין זה
והם אשר , תהאחד מהם האדם שהוא מורכב מארבע יסודות המורכבים מארבע צורות ראשונו

וגבול מקומו תוך גלגל . חמרם חמר אחד והוא החמר הראשון התחתון אשר מציאותו בכח
והשני הנפש הנשפעת . והגלגלים מקיפים זה את זה. הירח שהוא האחרון שבגלגלים כולם

ומפני שקדמו למציאות הגוף צורות אחרות . והשלישי השכל. מהם והיא צורה לחומר הראשון
היתה זאת צורה שמינית ונשתלשלה מגלגל המזלות שהוא השמיני המקיף , והם שבע צורות

ומתוך היותה בעלת צמיחה נודע ממנה שכחה מתפשט תחילה על הכבד וממנה הגוף . השבעה



והוא הפעל הראשון הנפשי שהוא פעולת . ודומה בזה לאילנות ולעשבים הצומחים, צומח
עד ,  מכח הזן הפועל בניזון באמצעות המזון,והוא בעצמו כולל שבע פעולות ידועות לכל. הגוף

כי די בו , וכל זה הכח ארצי ועפרי ותחתון ואינו צריך אל גלגל עליון. שוב המזון זן וניזון
במדות היסודות שהם הקור והחום והלחות והיובש ומה שיתחייב מהם מן האיכויות הנשארות 
  :המתחייבות מאלו הארבעה

  
ועוד כחה מתפשט ומתעלה ושוכן בלב ויקרא חי והוא פעל , ולפיכך נאמר כי התחתונים תמים

כי הצמחים כולם אינם צריכים אל גלגל חי שהרי . נפשי שני לראשון וכעדות הקבלה התוריית
אבל החיוני צריך אליהם מפני שהם נבראו . נבראו ביום השלישי לפני הכחות הגלגליות החיות

ואם כן . ואחת ארציית) מיסוד המים(ימיית ובששי אחת מ. ברביעי ונפש חיה נבראת בחמישי
האחת שרץ נפש חיה מימיית והמה עפריית רקקיית נוטה לארציית , הם שני מינים חיים

  :והשנית נפש חיה ארציית
  

והקר והלח אי אפשר לו . וקרירותם מצד צורתם ולחותם מצד חמרם, והנה המים לחים וקרים
והמים מקבלים כח מן הירח והוא המאור הקטן . ואיך נמצאת נפש חיה מן המים, להיותו חי

). 'ו' בראשית א" (יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים", וכנגדם נאמר ביום השני
חשכת מים עבי "ך שנאמר "הוא החש. ג שתחת כסא הכבוד"ומדת המים חסד וסודו של

עין לאבני שיש טהור כשאתם מגי, והרמז בהשגתם אמר רבי עקיבא). 'יב' תהלים יח" (שחקים
  . ):חגיגה יד(אל תאמרו מים מים שנאמר דבר שקרים לא יכון לנגד עיני 

  
' ישעיה לד" (ונטה עליה קו תהו ואבני בהו", וכן כתיב. יורה על שני מינים, "אבני"ואמרם 

אחד . ושתיה שם מורה שני עניינים. והאחת היא אבן שתיה שממנה הושתת העולם). 'יא
ה משקה "ולפיכך אומרים שמשם הקב". והשתיה כדת"ואחד מלשון . מר יסודמלשון שתי כלו

זאת מקפת בכל וזאת מקפת , והשנית היא אבן ספיר דמות כסא. כל האילנות והוא סוד מופלג
והאומר שמהותם אחד דובר . ועל כן יש ביניהם תכלית ההבדל ואינם דבר אחד במהותם. מכל

והמגיע אל זאת ההשגה צריך שיתדמה . וא שם מיםאבל באמת נקראים בשם אחד וה, שקרים
בהשגתו לרקיע המבדיל בין מים למים ויהיה גם הוא מבדיל בין מים העליונים למים 

  :התחתונים
  

. שענין המים הנקראים חכמה והם האלקים והרקיע והאדם, נמצא שהמבדילים הם שלשה
". ויבדל אלקים"על השם ו". ויהי מבדיל"וצריך לדעת זה מתוך התורה שאמרה על הרקיע 

, )'יז' יחזקאל לד" (ואתנה צאני צאן מרעיתי אדם אתם"שנאמר . ועל האדם שהם ישראל לבד
ונקראים . אתם אדם ולא הגוים אדם והוא סוד נעשה אדם כי השאר הם בהמות וחיות ועופות

ת ואם כן ישראל המובדלים מן האומו. בשם אדם בשתוף השם ובחילוף הענין בשתוף שם חי
והייתם לי סגולה מכל "ונאמר ). 'כו' ויקרא כ" (ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי"שנאמר 

והבדלתם בין הבהמה "הם המבדילים לבד שנאמר ). 'ה' שמות יט" (העמים כי לי כל הארץ
הטהרה לטמאה ובין העוף הטמא לטהר ולא תשקצו את נפשתיכם בבהמה ובעוף ובכל אשר 

זאת תורת הבהמה והעוף "ונאמר ). 'כה' ויקרא כ" (לכם לטמאתרמש האדמה אשר הבדלתי 
וכל נפש החיה הרמשת במים ולכל נפש השרצת על הארץ להבדיל בין הטמא ובין הטהר ובין 

  ):'מו' ויקרא יא" (החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל
  

ר "ץ מכי"שר'הוא אצל המקובל השלם גדול מאד וסודו האחד ' ה"ש חי"ץ נפ"שר'ודע כי סוד 
ם "ם ד"והיא נחלקת לשני דמי. אשר ממנה הגוף המדמה' ה"ר טפ"ג שומ"ת'והוא ', ץ"החפ
' שם המפורש מלא'והוא . ם"ב א"ם כולל א"שסודו ד, גם"א' בגי" שרץ נפש חיה"וכן , ם"וד



' ישרצו המים'וסוד . ובשעה שרץ ומתנועע הוא שלם' ם"י הש"חצ' 'ה"ש חי"נפ'כי , במבטאו
' ת"ש מאו"ש'ר "ר יצ"יצ, וייצר בשני יצרים בשני יודין. 'ה"ציור שם י' מ' 'םירצו השמי'
ק "ע צוד"ן הר"הדמיו' בהזכר ונקבה ברא אותם, 'חתומים ביצירתו של אדם' ת"ר ואמ"שק'

והיא ארציית וטבע הארץ לח " תוציא הארץ נפש חיה למינה"והנה נאמר . ב והבן זה"ומכז
אבל הלח במים מקבל הצורות לאחריו . ינוני וכן היבש מעטוהלח מקבל צורה כשהוא ב, ויבש

ומזה תבין שכבת . למפרע הפוכים באמצעות כל הבל המדומה ששמו בבואה אשר היא באה בו
כ "והיבש ג. ו"א ב"ד שתרגומו דהב"ב י"זרע דהא ממנו בביאה דיהא ודיו ודיוהא מסוד זה

הארץ בששי כפעל המים בשלישי מקבל זה באמצעות הזהר במראה הנקראת אספקלריא ופעל 
ואין זוג לשביעי כי אם כנסת ישראל וזה דרך . האש והרוח בראשון וברביעי) פעל(כאשר 

ספירות ' ובכך סוד הח, ם"ם שני"ת שני"אבג חת דהו טת דע כי סוד ת, הרמז והסוד המופלג
ה "ז) 'ט' בראשית ז" (ה"ר ונקב"שנים שנים באו אל נח אל התבה זכ"ספירות סודם ' וט

ש ופעם "פעם ח. ל"ש מ"סודו ח) כר ונקב(ומה שבתוכם ) נקבה(זנב ' ה) זכר(ראש ' בשנים ז
ף "ף וחצי זהב ושניהם יאמרו לך בדברם אתך כך כס"ותבין אמיתת זה מסוד חצי כס. ל"מ

ל שור שהקריב אדם "ו כזה כמו שארז"ותבין זה מענין אדם הראשון שהיה קרבנ. וחצי זהב
). 'לב' תהלים סט" (ותיטב ליי משור פר מקרין מפריס"שנאמר '  אחת הייתהראשון בעל קרן

וכשתקח , ה"ר ונקב"ם הוא זכ"מספר ספרי' והסוד כי י. ן כתיב ושניהם מספר אחד שוה"מקר
וכן עולים , ה"א מרובעים השכינ"תיבות כוללים יוד ה' אותיות עם ה' בו שנים במספר יהיו י

ם "ם וכל שכן ש"ל ש"י והם כוללים כ"ר סינ"ל ה" וכלל הכ.ה שמות מיוחדים"זכר ונקבה י
ר "מקו'טל והנה ' מקור הדם' 'ילד נוצר'ם וממנו "ר ד"וזהו מקו. ם"ב וא"ם א"ם שסודו ש"האד
י "עיין בערוך ותדע שכן הוא הדבר ושניהם אסר', אנדרוגינוס' 'ם"ם וד"ש'מצורף ' ה"הליד

לשרקה בני אתונו כבס ביין לבשו ובדם ענבים אסרי לגפן עירה ו"ג ותבין זה מן "ן וד"נו
והנה שני עדים . 'ן"עד'וסודם ' ם"ן ובד"ביי'ב חתום "כי שם בן ע). 'יא' בראשית מט" (סותה

. ש ענבים בגן"ב פנים ומהם תדע כי י"ן מורכב מן ע"נולדים מסוד גפן עם ענבים כי כן ג
  :ם"שר הפניה שהוא "ר קפ"וכשתצרף גפן עם שרקה תמצא גן משותף עם ש

  
ב שמדתו מדת "מהם זכות בשם יעק' ז. ח שמות"ם כוללים ז"ודע כי סוד זכר ונקבה הוא שמי

' עשרים'ב ומספר אותיותיהם "אמת והיא התפארת הנחקקת על עשרת הדברות שתיבותיה קע
איש 'כי . 'רוח הקודש בגן עדן'הוא בהיות ' ב"ר יעק"כת'והנה . 'רוחות'וסודם ' ם"י ע"שר'והם 

ל עד נאמן ועל כן "והאי. מהם חובה כשם יצחק שמדתו מדת פחד' ואמנם ח. 'אשה עדים בגןו
ותמהר ותורד כדה "שנאמר . ושניהם שני הפכים כי מדתה מדת הדין קשה. ה"שם אשתו רבק

ה מתחיל מן "ן על אפ"ה הזמ"והם כד, ה"והעד כי הנזם על אפה והצמידים על ידי". העינה
, על ידיה כחות פעולות על כחותיה' מצוה ידים, 'על ידיה' והצמידים'". מפחד בלילות"ר "הבק
" ויהפך יי אלקיך לך את הקללה לברכה כי אהבך יי אלקיך", כ היא מהפכת כונת יצחק"וע
  :כי צף בידיו). 'כח' בראשית כה" (ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו"אימתי ). 'ו' דברים כג(
  

ק ורבקה אוהבת את "י לצח"ח עשו"ועל חרבך תחיה רצו, והידים ידי עשו היא מדת החרב
. על כן נצחה במטעמים שאינו דומה עובד מאהבה לעובד מיראה, ואין שם טעם מפורש. יעקב

אבל העובד מאהבה . ואם אינו מוטעם לו חוזר מאדונו. כי העובד מיראה מבקש טעם לעבודתו
ם והנה "שמות מכוני' ם הם ו"יוחדיה שמות מ"ה י"ומה שהם יהו. כל עבודתו מוטעמת לו תמיד

והרמז כרוב אחד מקצה וכרוב אחד , ה מפה"ה מפה גם קצ"י קצ"והנה שפ. ו"החותם שלם יה
  :מקצה מזה מן הכפרת יהיו שני הכרובים

  
שמות ' שהם ב) ידוד(שמות מיוחדים ' שים עוד על זה ה. כרבים כתיב כרבים הם נצח והוד

כח מעשיו "והרמז . ה"ה בשם הקדש אשר הכל הי"הויותמצא הכל חתום ב) אדני(מכונים 



). 'ו' תהלים קיא" (הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים בעבור ישמרו חקיו ותורתיו ינצורו
כי כן . שמות מיוחדים' ו שמות מכונים עולים מ"כי י. ם"יהיה סודו יו) כח(וכשתכפול זה 

ועולה . ד בחילוק השוה"ד אח"לפי סוד שהם אח', לעולם על דרך היות שם המיוחד עולה ב
כי שנים מאלה . ה בראם"והנה הסוד ב. פעמים' ד ה"ד אח"ד אח"ד אח"ד אח"הכינוי אח

והנה כל . ו שלם הוא לפי הכינוי שנים וחצי"גם אחד מאלה כשהוא כ, לעולם חמשה מאלה
 וקדשתם את). "חמשה שנים' גימ(אחד שנים וחצי והנה זה חמשה וזה שנים רמז חמשים שנה 

  ):'י' ויקרא כה" (שנת חמישים שנה
  
אלף מאתים , רכב"ל דיו לזמן הגלות שמספר שנותיו יהיו א"ר' אברך ידו' 'אברם' 'בראם'

. וישלימו הנצרים שנת אלף מאתים ותשעים. ויושלם בשנת החמשים, ועשרים ושתיים שנה
יו אמר דניאל כי בתוך דבר). 'כא' דניאל י" (ת"את הרשום בכתב אמ"וזהו מה שרמז באמרו 

והם ). 'א' שם ז" (ן חלמא כתב ראש מלין אמר"חלם חזה וחזוי ראשה על משכבה באדי"
' ל"ץ ישרא"מאר' 'ר"ן אמ"ש מלי"רא'שעים 'אתים ת'לף מ'ת עולים א"ראשי תיבות אמ

  :'ת"ם לב"ח א"כ' 'ב"א כת"חלמ'
  

ה "הטפ'והיא ' חלון תגים'ארץ ישראל גבוה מכל הארצות ושמה נחלת גוים וחתום עליה 
) 'כד' בראשית א" (תוצא הארץ נפש חיה למינה"וזהו . ה"ש חי"ה קרואה נפ"טפ' ה"הבתול

ב "וסימן ארץ אלף מאתים ותשעים והיא ארץ ישראל שהיתה ארץ כנען שהיא ל, הארץ הידוע
  ):'יא' איוב כח" (י נהרות חבש"מבכ"וזהו . העולם

  
והנה הגבוה ראוי לגבוה וישראל אומה . מחבריווידוע כי כח שבתי כנגדו בכוכבים שהוא גבוה 

והגבוה הוא עפר ). 'ז' קהלת ה" (כי גבה מעל גבה שמר וגבהים עליהם. "גבוהה מכל האומות
ארץ ישראל ועליו גבוה ששומרו הוא שבתי וישראל הם גבוהים עליהם על שניהם וזה 

  :מבואר
  

. ל"ת ההבד"מצא ביניהן תכליה ארציית ת"ש חי"ה מימיית עם נפ"ש חי"ודע כי כשתחבר נפ
ת באות תאומים כלומר שהם אותיות בטבע כלומר אותיות טבעיות בעולם "אך לשתיהן רשו

וצורות אותיותינו וחבור לשונינו לבדם פעולות , אבל הלשונות הן הסכמיות. ובשנה ובנפש
ג "ב שראש אב"ת שהוא שם בן מ"ו צי"ק רמז שק"י צד"ושתי הנפשות סודם שבת. אלוקיות

כי ראשו חובר בשני מזלות וסופו חובר . 'ם"ה ודגי"בתול'בתולה ודגים וסודו ) 'גימ(ץ "ית
כי סודו . 'י"י ועפר"ו מימי"די'ח והמזלות עושין "ש ורו"ע א"בשני כוכבים ועושין הרקי

ב "ל י"ו ומז"וסודם בין מזל. 'י"ל תל"גלג'מכל ' ש"הרא'ת שהם "והם המזלו' ת חי"במולדו'
ה "ואמנם מזל מאזנים נברא משם י. ודגים סוף הששה ממאזנים, הששה מטלהבתולה סוף 
ידוד "ורמזם יחד , א"ה וזה קכ"והנה זה רכ. ה מרובע"ה נברא משם ו"ל טל"מרובע גם מז

בתולה ' בגימ(שני מלכים . והנה בתולה עפר ודגים מים). 'ג' שמות טו" (ו"איש מלחמה יי שמ
ונבראים ' רקיעיים' 'ם"ערפליי' 'ם"בשני זכאי' 'ם"שני חייבי'שניהם קשורים ' עפר מים') ודגים

  :ומהם מתהוים העניינים ונמסרו המינים לענפיהם. 'ף"ף מענ"ענ'
  

', נחתמו בכוחו' 'ל"וישרא' 'ש"מראה א'ומראהו ' ש"ל א"גבריא' 'נחלת גוים'ודע כי סוד 
ה "תמח'ו "יכך על ידולפ, י"ר פרט"והוא חמ) 'ב' דברים לג" (מימינו אש דת למו"באמרו 

מיד נעשה , והוא שישתדלו לדעת שמו הגדול, כי כשישראל עושין רצונו של מקום. 'טפה
והטפה שנכתבו ממנה הבריות במדת הדין קשה ובכף חובה נמחקת ונכתבת . השמאל ימין

  :במקומה הפכה וחלופה והיא טפה חתומה במדת רחמים חזקה ובכף זכות חקוקה
  



 עניינים רבים מדולגים ומקופצים מזה אל זה ורמוזים תבין כונתי בזו וממה שכתבתי בגלגולי
ועתה אשוב אל ענייני ואומר שכבר קמו עלי אנשים רבים שהם חכמים גדולים . ההקדמה

ויש . ויש מהם שהיו בקיאים בראשי פרקים מדרכי הקבלה. מחכמי ישראל במקומות הרבה
יש מי שגינה אותה מרוב , ה וגינוהויש מהם ששמעו. מהם שלא שמעו ממנה דבר לעולם

וגנה אותה מפני שלא האמין בה וחשב , מעלתה ומעוט שכלו ויש מי שגלה עדות אמונתו בה
ואני איני מגנה אחד מאלו כולם שאינו פלא שיכחישוה אותם שלא . שאינה אמת בשום פעם
וזה . אם לאכי אפילו היודעה והמכירה מסתפק בה מאד אם היא אמת . ידעוה ולא שמעוה כלל

אבל מי שיצא שכלו בה מן . יקרה בהכרח טבעה למי שלא הוציא שכלו מן הכח אל הפועל בה
אי אפשר לו להכחיש דבר ממנה בשום פעם בעולם לעולם לא בעת , הכח אל הפועל הנבואי

כמו שאי אפשר לו להכחיש היותו אדם ומזרע זכר ונקבה . הפועל הנבואה ולא בעת מן העתים
מפני שרואה זה הענין טבעי נמשך . ורגש לו וזה מקובל ששב מושכל אצלוי שזה מ"אעפ

  :שהאדם הזה הפרטי נברא מזכר ונקבה
  

וכבר הקשו עלי רבים בעניין חדוש העולם וחשבו עלי שאמונתי באמונת אריסטו בקדמות 
. כי הוא לא השיג דבר באמיתת התורה ומהקבלה הנבואית. חלילה לי מזה ומכיוצא בו, וחלילה

עד שהביאו עיונו החלוש להאמין אמונת , ועל כן שגג באמונתו וטעה במה שחשב טעות גדולה
ואיך לא יכחישנה היודעה וכל שכן זולתו אחר שהוא רואה שצריך לגלגל . שוא בענין העולם

וצריך לחדש בה כל אות ואות ובכל תיבה . ה"שהיא שמותיו של הקב, בה כל התורה כולה
ועוד להניח , וצריך לעיין תיבה אחת ולקושרה באחרת. מעת לעתותיבה נפלאות מחודשת 

ועוד באחרת פעם בחצייהם פעם בראשיהם פעם . השניה ולבקש שלישית לקושרה עמה
ופעם במספריהם ופעם בתמורותיהם עד שצריך שיצא מכל מחשבותיו הראשונות . בסופיהם

כל עוד ששם הקדש , שיעשהועם כל זה . ויחדש אחרות חדשות מגולות מהן תמיד זו אחר זו
החתום בתוך דמו לא ירגיש עד שהתנועע ממקורו וממקומו ולא ברח מפניו דמו במדת הפחד 
  :עם מדת השמחה עדין ולא עלה בידו דבר מכל ההשגה הנבואית

  
כמי שמכיר מקום , ו להתנועע בתוכו וירגישנו"ם ודי"אבל זה ידוע כי כשיתחיל השם שסודו ד

ומכאן . והתחילה להוציאו מן הכח אל הפועל. דע שידיעת השם פעלה בוואז י, באבן שבתוכו
וצריך שיעמד חזק במלחמתם כי הם שלוחי עליון . ואילך יהיה נידון במדות כולן אחת אחת

ויזהר שלא יהרהר ). 'ד' דברים יג" (כי מנסה יי אלקיכם אתכם"כאמרו . בוחנים ומנסים כחו
ויתפלל ויתחנן תמיד לשם . ולם הזה ומן העולם הבאז לעולם שאם לאו הוא נאבד מן הע"בע

ד התחתון ויאריך ימים "ד העליון ויזכה בב"עד שיצא זכאי מב, הנכבד להצילו מבחינת המדות
. שזה אומרם ונוחל שני עולמות העולם הזה והעולם הבא. בעולם הזה ויזכה לחיי העולם הבא

ארך ימים בימינה ). "'יא' משלי ט" (כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים"כמו שנאמר 
ורבים ) 'כו' שמות כג" (את מספר ימיך אמלא"ונאמר ). 'טז' משלי ג" (בשמאולה עשר וכבוד

  :בהם
  

כי ". ספר יצירה"שיפרש על דרך ' איך יוכל אדם לכתוב השרש בשום פי, ואחר שהודעתיך זה
ואני פירשתי אותו . פי אמתתוב פירושים וכולם עדין מחוץ ל"הנה אני קבלתי ולמדתי עליו י

בפירוש ארוך מעט וקצור הרבה לפי ענייניו ואם הייתי יודע באמת שיש ביניכם שום אדם 
ואמנם אני מסופק . שהיה יכול להבין מה שהייתי כותב כבר הייתי משלים רצונך במה שבקשת

 כל פנים העלים ממני ולא הגיד לי ורצוני ללכת שם בשנה הזאת או בשנה הבאה על' בזה וה
  :ו אמן"לגלגל רחמיו עלי ואז יחדיו נמתיק סוד היודעים יש צ' אם יגזור השם ית

  
וממה שרמזתי לך בענין ההשגות הגשמיות אשר כחותיהם הם שלוחים חלושים לחושים תוכל 



ולא אצטרך לפרוט אותן כמו שפרטתי . להבין מדעתך ענין ההשגות הדמיוניות והשכליות
ולא , כן אתחיל לרמוז לך קצת קבלות מספר יצירה ומן האלפא ביתותועל . הגופניות לגמרי

  :אכתוב פרטיהם כי אם קצת מכלליהם
  
ספירות ' ם"ושתי'. ם"ש עם אש"אמ' ם"ם בש"ש'והיא הרכבת ' ה"ה מרכב"מעש' 'ם"בשלשי'

ה "שבטים וכ'ה לחצי ה"כ, תיבות' נ-נתיבות. מלשון חשבון ומספר' ספריות' 'ת"מחשבו'שהן 
הבינני ופרש . שערי בינה ואלו הם נחלקים בחרוזים ברמזים' והם מעידים על נ.  השנילחצים

  :נפשות הן וכלל אסרוני בגיד ודם) ד"כ(בני אדם ' לי יב
  

  :הבינני ופרש לי שנים עשר בני אדם נפשות הן וכולל אסרני בגיד ודם
  

  :ןראובן שמעון לוי יהודה דן נפתלי גד ואשר יששכר זבולון יוסף בנימי
  

ת "מספר תיבותיהם שמו. ח"ל תשכ"ומספר סופי תיבותיהם א, ר"מספר ראשי תיבותיהם תזכ
ן על כל מה שאמרתי לך שהשמות הם החרוזים "ן המעידי"ן בעד"ם וכלל שלשתן יחד ג"ה
הוא . ם לילי סוד פלאות חכמה"שמרי' ם"שמרי'הרמוז למעלה ליל ' ץ"שר'. 'ה"ת חכמ"פלאו'

החכמות '. ם"ד סופם שני"תוכם אח' ו"י שמ"שד, 'אש"וך ר"וף ת"ס' רסת'שהוא ' עת קץ'סוד 
מאזנים טלה כמו שרמזנו ' פי. ת שמו"ת בשמו"ה צבאו"ה יהו"ק י"חקו' פלאות החכמה' 'ף"אל

ה "ה התבונ"ם החכמ"ה ספרי"שלש. ט שנרמזו בסוד יהי ויהי"ו שהם מ"בשני המזלות שהם א
ו "ו שמ"ר שלש אמות שהם שלשה שמות שמ"ור וספ"ר וספ"ה ספ"ת חקוקים על יהו"הדע
  :ר"ר ספו"ר ספו"ו ספו"שמ
  

, ומשם תבין זה. ה יתברך"ו של הקב"א שהוא שמ"ה עם קכ"וכבר הודעתיך למעלה סוד רכ
. 'יום' 'יהי ויהי'-אור הלילה, אור אור עשרים ושתים אותיות יסוד. עשר ספירות בלי מה

ב "ב עם ל"ה חבור ל"ב נבוא"ב עם ל" לשלושים ושתים עם עשר ועם עשרים ושתים הם
א זה אל "וקר. ם"ם הברא"זכר ונקבה בראם ויקרא את שמם אדם ביו, י"י עם בכ"בחבור בכ
ר "מר אמ"לין א"אש מ"ר, אמר אש מים רוח. שה"אחת ק"כה ו"חת ר"א א"וקר. זה ואמר

לקחת צורה זאת ויותר עמוק מן הקודם . וראשי תיבות הפוך בעינן בענין זה הוא סוד כל הספר
  :באותיות בשתופיהם ובצרופי צרופיהם

  
  :אמת
  

  :מארץ
  

  :תצמח
  

וכן כמוהו קבלנו סוד שלש מכות מעשר מכות של . ראה איך נקרא בשווי באורך וברוחב
  :יהודה היה נותן בהם סימנים' והוא סוד ר, פרעה

  
  :דצכ
  

  :עדש
  

  :באכ



  
  :ב
  

  :חשכ
  

  :שחינ
  

  :כינם
  

, שהן שלישית וששית ותשיעית' ט' ו' לשה הנזכרים בסימנם גהנה כבר אתה רואה שאלה הש
כי הן בלא ספק שלש שלש שלש והעשירית שהיא אחת נפרדת לבדה ובה כל הסוד שבספר 

עוד נגע אחד אביא על פרעה ועל מצרים "ע שנאמר "והוא שקראה השם נג. היצירה תלוי
סימן ). שם" (ה"כשלחו כל "רמז לגלות ראשונה). 'א' שמות יא" (אחרי כן ישלח אתכם מזה

גם . ן"ך קרא לילה הוא שם השט"ולחש. ל רמז בשלחו"לסוף גלות אחרון שהוא בסוף הכ
" ה"ם מז"גרש יגרש אתכ. "ה"לילה שמו שהוא המלאך הממונה על ההריון המניע זרע הלבנ

 ומושב בני ישראל"והרמז אמרו ' ח"מכת המ'כלומר ' ן"מכת אב'שהיא ' ן"ת הדי"מד, ')שם(
  ):'מ' שמות יב" (שנה' שנה ות' אשר ישבו בממצרים ל

  
והוא שרפא ' ש"אי'הנקרא ' ל"רפא'שסודם ) 'שם מא" (ה"ם הז"ם היו"ויהי בעצ"ועוד אמר 
. ה"עשר) 'בגימ(ת יי הם "ל צבאו"כ, )שם" (יצאו כל צבאות יי מארץ מצרים. "את אברהם

והוא ' ל"כול'שהוא שם ' ם"קיאל'ת שעולה עשרה פעמים "וכן הוא החשבון הוא חלק לתל
ו "ו ובה"תה'ה והוא כולל שני חמרים ושתי צורות "ל מט"ן ש"ת די"למדת הדין והוא בי' כנוי'

ג "ו שהם כנגד ב"בסוד ה. מימיית וארציית כמו שרמזתי למעלה' ש"ש נפ"נפ' 'ו"ו ובה"תה
ם דמים שזכרתי ו ארבעה שמות ומה"ו כ"ו כ"ו כ"שסודם כ' והם גבוה מעל גבוה שומר והם ד

  :לך אשר דינם דק מאד
  

' עם ה' ד ב אלפי"אלפים וכ' ך תמצאם כבד שסודם ב"ך ו"ך ו"ך ו"וכשתכתבם כך בצורה זו ו
" הוא הלילה הזה ליי"על כן כתוב . פעמים כבד חוזרים אל כבד אחד שהוא שם אחד' כשהם ד

ק "לצדי' 'ם"לדרת', )שם" (ליל שמורים לכל בני ישראל לדרתם"לפיכך אמר בסוף ). שם(
שמרים . כמו שרמזתי למעלה בסוד העבור' ן"חלו'והוא ' ה"טפ' 'ד"צ'. 'ם"י תק"ד ל"צ' 'ם"ת

', ר"י בש"מלאכ'שהם ' ל"י ישרא"בנ'שהם ' ר"י בש"אילנ'לכל בני ישראל פלאות חכמה לכל 
ילן ל א"על כן סוד דניא. 'ך"מלא'הוא ' מאכל' 'ן"איל'וכל . של ישראל' מיכאל בשר'והנה 

  :ל גם מיכאל ודניאל שוים במספרם"י וזהו מיכא"ך רביעי שהוא לאדנ"רביעי והוא מלא
  
והנה חשך היא מכה תשיעית ואין לה מציאות כעשרת . 'ף"ל הא"ח ש"כ' 'ה"ך אפל"חש'

אור , ')'כג' שמות י" (ולכל בני ישראל היה אור במושבותם"שנאמר . הדברים שהם כולם אור
ל רמז לשלשת "יום ולילה שסודם סמא" ת ימים"שלש"והנה . 'מותב ש"אור במ', 'בשמותם

אמרת "ת "ת מאר"כי ברביעי נבראו ממד. ימי אפלה שלא נברא בהם עדיין דבר שמיימי מאיר
שמות (' על השמים'נטה ידך , ונאמר בו). 'לא' תהלים יח" (יי צרופה מגן הוא לכל החוסים בו

ויהי . "הממית' רוח השטן'ם "על השמי' ירד השטן'' שטר הדין'נטה ידך . 'ם"המתי') 'כא' י
מח 'י', י"ח שו"ם כ"ש'אשר ' י"ו שמש"כח'אשר ) שם(' ך"ש חש"וימ'חשך על ארץ מצרים 

  :י"ו הנצר"ויהי חשך על יש' ארץ מצרים'זכרו ושמו כשם 'מו ו'ש
  

וזה סוד הגאולה ומפני שעשר ספירות מתבארים מן התורה מסתרי עשר מכות שכל ספירה 



אני צריך לדבר בם בראשי פרקים ועיין בם בתורה , פועלת שנוי טבע בעולם ובשנה ובנפש
) 'א' שמות ז" (ראה נתתיך אלקים לפרעה"והעניין הראשון הוא שהשם אמר אל משה . מאד

ליחות הטיפה הכללית ' י השומר ד"ל שד"כי משה הוא השם הנקרא א. 'ה מלא לעפר ה"י
  :מעיין הנקרא שרשי האילןה' הראשונה האמצעית שהיא פי

  
ה וסוד סופיהם "ה ירוק"ה לבנ"ה שחור"צבעיהם אדומ' והליחות הם ארבעה ואלו הן ד

  :כמו שרמזתי למעלה' ם"ספרי' 'מפריס' 'כתי' ן"מקר'
  

י "ה וכך הוא חצ"ה ו"ו ידוד כמו שרמזתי י"ם הוא שמ"ת וש"ן רמזנו סוד מבלתי רשו"ואהר
ושניהם הם . ה"ר מש"מהי' ר וסודו א"ך המהי"א המלאץ הו"ן והוא הא"הנה אהר. ם"הש

ואני אקשה את לב "והוא שאמר למשה . ר לארץ ולדרים עליה"ם המאי"ם ובידם הש"הראשי
כבד לב "שנאמר . אשקה את לב פרעה סם המות עד שישוב לב כבד, )'ג' שמות ז" (פרעה
" ת"ם מופ"ו לכ"מר תנכי ידבר אלכם פרעה לא"ועוד אמר למשה ולאהרן ). 'שם יד" (פרעה

תנו לכם מופת מרעיש . ה"כלומר מנפלאות הכשפים אשר הם חכמ, מפלאות הכשפים) 'שם ט(
  :האומות וסודו מרשיע האות באמצע שבעים אומות

  
והנה הוא גדול . ושנות משה מספרם לשון הקדש ושנות אהרן מספרם שלוש לשון הקדש

, שדרשו בו). 'כג' ויקרא יט" (ערליםשלש שנים יהיה לכם "ממשה שלש שנים והוא סוד 
וכבר נאמר בן שלש שנים הכיר . בתינוק הכתוב מדבר ששואל ומשיב ובחמשית לומד מקרא

  :כבד פה וכבד לשון אנכי' ומשה אמר ואני ערל שפתים פי. אברהם את בוראו
  

. ובכח לשון הקדש משולשה יכול אדם לשנות הטבעים אשר תחלתם כח התלי בראש ובזנב
לא אמר יהי תנין אבל אמר ). 'ט' שמות ז" (קח את מטך והשלך לפני פרעה יהי לתנין"כן ועל 

ואהרן פעל זה הפעל . רמז לסוד יהי אור ויהי אור, )שם" (ויהי לתנין"ובפעלה אמר . יהי לתנין
כלומר לפני המקיף , לפני העפר ולפני הלבנה) שם" (ולפני פרעה ולפני עבדיו"וסוד . תחילה
כי המכשפים הם ' לחיים ולממיתים') 'שם יא(' לחכמים ולמכשפים'ויקרא גם פרעה . "והמוקף

חרטמים , 'ם פועלים ברוח טמאה"י מצרי"חרטמ. המתים ודורש אל המתים אל המכשפים
מזנים ' 'ממיתים נאבדים' 'ממיתים בני אדם' 'חרטמי מצרים' 'חרטמי מים מרים' 'צרים

כאן רמז ללהט החרב המתהפכת ". י מצרים בלהטיהםחרטמ"הם . 'שרי יום ולילה' 'כשפניים
  :מיום ולילה מלילה ויום מאור לחשך מחשך לאור

  
אבל הם , כמו רמז לחותם היצירה ויהי כן' ם"בדמיה' 'ם"בלהטיה, 'והכל גלגליי וזמניי ועתיי

וסודו שמיר וזו ' חסר י' ביום ה) הנברא(הוא " ויהיו לתנינם"ואמרו . בלא הויה לבד בעשיה
". ויבלע מטה אהרן את מטתם"כ כתיב "וע. 'ישו הטמא' 'איש מטהו'. הויה אינה על פיהםה

והבן אלה כולם . 'המנשים'הוא ' דם משמין' 'דם המכשף' 'דם המת' 'דם התלי'מטתם כתיב הוא 
ועוד החל לפעול פעל . 'עפר הכבוד' 'בעל העיר' 'ערף הלב' 'לב פרעה'ומיד התחייב מזה ויחזק 

שוב המטה תנין ואחר שובו מתנין למטה כי כך היה צריך להיות הפעל הראשון ראשון אחר 
  :'ן"אדם הראשו'כלומר על פי ' משה ואהרן'בגוף המטה בעצמו עד שיתהפך ויתפעל על פי 

  
לא את התנינם כי לא עמדו כי אם כרגע ושבו ) שם" (ויבלע מטה אהרן את מטתם"ואחר כך 

" לך אל פרעה בבקר הנה יוצא המימה"משה לאמר על כן צוה השם ל. אל טבעם הראשון
ראש המכשפים הוא ממית ) שם" (ונצבת לקראתו על שפת היאור. "הנה המציא הים, )שם(

אשר גלה כל הכשפים שהם ) שם" (אשר נהפך לנחש). "אדני(שם הקדש " ה"והמט"הראש 
  : כחו ודעהושכבר התהפך" תקח בידך"כח התנין אשר מהפך ברכה וקללה על פי שמו הגדול 



  
והושמה לחותם . הנמצאת באות שלישית של שם שטן היא נון של שם אהרן' ודע כי צורת ן

". תשואות חן חן לה"ן "ח מצא ח"רמז להם ונ, ן"ש עם חש"בחשן המשפט ונתהפכה במלת נח
והרמז , מזה ושלש פאות מזה) פאות(חתומות בהם שלש פאות ) קצוות(ואמנם שש קצוות 

  :ה"ש רפ"מפה בסוד דג' מפה ש' ג). 'טז' ישעיה סו" (יי נשפטכי באש "ש "בא
  

ת הלב של "ולפי דרך זו צריך שתתעורר תמיד על העניין הזה ואל הדומה לו בעניין עשר מכו
והיתה קשה ערף לפי כח האלוקי שהקשהו והכבידו שנאמר , פרעה שהיה כבד בטבע העפר

  ":דתי את לבו ואת לב עבדיוכי אני הכב). . . את לב פרעה(פ "ואני אקשה אל"
  

ולמען תספר באזני בנך ובן "ועוד שם אומרו ". למען שתי אתתי אלה בקרבו"והעד אומרו 
' ך יי"מלא'. 'י יי"י אנ"כ'בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אתתי אשר שמתי בם וידעתם 

ם עם כח ט ומהפך כח"י מבטל הכשפים הנקראים ל"וידענ' ב"ב או"ד ל"מכבי' 'ד"ן כב"איל'
ר "ש' 'ם"ר העיני"ש' 'ם"ר הפני"ש'ן "ו הוא מטטרו"שסודם מחובר עם די. ר"ל ומט"ט

  :כמו שרמזתי למעלה' ל"ר הפע"ש' 'ם"הקלי
  

. וכן בצפרדע הנברא מן עפר הגוף". ויעשו כן חרטמי מצרים בלהטיהם", ועיין שבדם נאמר
ם "א ד"שהו" ם"ה ד"והי"ר ובדם נאמ. ורמזו עליו שהוא צפור דעה וטבעו הוא שיצעק תמיד

ואפילו . הוא בשנוי עצם המים, זה בהויה" והעל את הצפרדעים"ועל הצפרדעים נאמר . ד"כב
". ויהי דם בכל ארץ מצרים"וכן נאמר . בחלק הנמצא בעירוב מזג של העצים ושל האבנים

האות והוא . ה"ם מיל"ם מד"ם לד"ונהפכו המי, "ויהפכו כל המים אשר ביאר לדם"אחר אמרו 
  :'היסוד'והיא האות הראשון הנגזר מסוד ' מילה'הראשון הנגזר מסוד אדם 

  
בבא . (שאמרו בענין סוד איוב, והנה המכה הזאת נרמזת בעשירית בעצמה והיא סוד ההבדלה

של , אמר לו טפש בן טפה. שאמר שמא נתחלף לך איוב באויב שמתני לאויב. ) 'בתרא טז
ה "ם טפ"ל ד"והנה כ. בין איוב לאויב נתחלף לי, חלף ליבכור לטפה שאינה של בכור לא נת

והסוד שכל טפה וטפה שהוא בורא ממנה בריאה היא . ם כמו שרמזתי למעלה"ם ד"והיא ד
  :מורכבת מארבעה דמים שהם ארבעה אדים

  
  :אד אד אד אד

  
י וכבר אמרת. ודע כי בלשון יון שם החלק הדק ני ני ני ני. אלה ארבעתם הם התחלת כל בריה

ו "והנה אלה סודם די. ק והם חוזרים אל שם אחד"לך למעלה כי ארבעה שמות הקדש עולים ד
, שמות הקדש יהיה סודם ורידים' וכשתחבר אליהם י, ם"והוא סוד ורדי) י"ד פעמים אדנ(ר "מ

אשר , ם"ת ימי"ע ספירו"ורידים שהם נבראים ועומדים על שב' ע הכולל ז"ור' והוא סוד ז
  :מעשה בראשיתעליהם נחתם כל 

  
ב "וסוד זה' עשר מכות'ב וכולל "חתום עליו שם זה' עליון ותחתון'ועל כן נודע כי הלב שהוא 

. והוא חמש קללות גם חמש ברכות. נברא משם זהב' הלב'הרי ', פעמים ה' אלפים וז' הנזכר ב
ועוד . ת"ת או"ת או"ת או"ת או"ר והברכה או"ר ארו"ר ארו"ר ארו"ר ארו"והקללות ארו

פעמים אור שנזכרו ביום אחד ' סודו זה אור אור אור אור אור עם שבע ברכות והן באות מן ה
' אלה המצות'ועליהם נאמר . רמז לחמשה חומשי התורה, שהוא יום ראשון עם מעשה בראשית
צלם 'והוא , ן"ת הראשו"וכן זה התחברות הצלם עם האו. והנה העדות והיה הדם לכם לאות

ח "והוא רו' שמו'כסיל ' ר"ץ יהי"ל'ל שהוא "והצ. בהשגת האמת' ת אומההצל'שממנו ' ה"התאו



  :ל"סמא
  

אשר תלך ' ך"הדר'תדע ' ה"בברכ'וכשתדבק . 'ה"ה מרכב"מעש'תכיר ' ם בשם"ש'ובהרכבת 
מכת 'שהוא ' מכת הכנים'גם ', מכת הדמיון'אשר היא ' מכת הכינים'וכשתשיג חכמת . בה

וזאת השלישית . כי שתי המכות היו בענין מימיי. ם לעולםלא יוכל לשלוט עליך כשפי', הכסיל
והוא שאין השד יכול לברוא בריה פחות ". והך את עפר הארץ", היתה ארציית שנאמר

ולא נאמר . נכתב בוו כי רמז הוא, ולא. ו יחטיא"י שהוא קולע אל השערה ול"ואעפ. מכשעורה
, ושלשה עניינים עשו לבד. ותשהחרטומים בקשו להוסיף על מכת הכנים כמו שעשו בקודמ

ויעשו כן החרטמים בלטיהם "אבל בכנים . ועליית הצפרדע, והמים לדם, הפוך המטה לתנין
אבל הודו בעל כרחם שזהו אינו ממין הכשפיות שלהם אך אמרו ". להוציא את הכנים ולא יכלו

וא ממין שגם ה, "כתובים באצבע אלקים"רמז לסוד הלוחות שנאמר בם , "אצבע אלקים היא"
  :הנפלאות האלוקיות

  
ובשבע מכות הנשארות לא נזכרו החרטמים שיחשבו לדמות פעולותיהם לפעולות הנביאים 

ונאמר במכה הששית . האלקיים אבל שתקו ועמדו משתוממים וסובלים המכות כשאר העם
ולא יכלו החרטמים לעמד לפני משה מפני השחין כי היה השחין בחרטומים "שהיא השחין 

והוא סוד אמרו , )'א' ישעיה ח" (בחרט אנוש"בחרטמם כתיב והוא רמז נאמר ". מצריםובכל 
שהוא ' סמך עגלה'והוא ). 'ד' שמות לב(' עגל מסכה'ויצר אותו בחרט ויעשהו "במעשה העגל 

והוא מם וסמך שבלחות בנס , והרמז להכעיסו במעשה ידיכם. 'גלם כעסה'והוא ' גלם הכעס'
  :וכבר). ס( אלקי זהב היו עומדים ונקרא העגל

  
ברד , באמרו ערב כבד, ואמנם נאמר שם כבד על ארבע מכות. הודעתיך סוד זהב והנה סמכ

שמות " (כבד מאד לפניו לא היה כן ארבה כמוהו ואחריו לא יהיה כן"וגם בארבה נאמר . כבד
לא היה כמהו בכל ארץ מצרים מאז היתה "רק בברד נאמר , ולא נאמר כזה בשאר) 'טו' י

אבל לא נאמר ואחריו לא יהיה כן שם גם כן כמו שאמרו בארבה שהיא המכה ". לגוי
  :השמינית

  
. וחכמת חלוק המכות כחכמת חלוק הספירות ויובן החלוק מפשטי התורה וכל שכן מסתריה

נרמזו בסוד , ת"ב והם חתומים בצבאו"ש באח"כ עד"ם הם דצ"ם שתי"שתי' וסוד המכות בגי
שנרמזו ראשי תבותיהם בסוד ) שיר השירים" (רושלם בצבאות' ינות'תכם ב'שבעתי א'ה"

י "ב מצורף האב"האי). 'ד' שמות יג" (אביב'חדש ה'צאים ב'תם י'יום א'ה"באמרו שם , הגאולה
ואתה ). 'טו' בראשית ג" (ה אשית בינך ובין האשה ובין זרעך ובין זרעה"ואיב"רמז לאמרו 

שנשלם הדבר בשתי פרשיות שהם סמוכות , יליןיודע כי תכלית עניין המכה הוא ענין התפ
ת ואמרת "ה זא"מ"בשאלת תם מהו אומר . והם כנגד שני בנים שואל והוא תם, קדש והיה

רמז בגולה שכך , ם"מצרף העמי) 'יד' שמות יג" (ע"ד היממ"בחוזק י) "כי(ת "ה אמ"ז" אליו
  :גאלנו בחוזק יד מיד העמים

  
והם ארבעה . שמות מן הכנוי' שמות הקדש שהם ד' י',  וחולקדש' 'ם"חות' 'ת"ד דל"יו'וסוד יד 

וסוד התפלין גדול ונודע מטטפת ועליו רמזים מופלאים וסודות עליונים . פנים פן פן פן פן
  :ונרמזו בפרשיות בעצמן

  
והנה צוה לענות לזה . ה"ואמנם הבן השני שאינו יודע לשאל את פתח ליה שנאמר בעבור ז

יי לי בצאתי ממצרים "כי בזה אמר , ורה אחרת שהוא השני באמתבצורה אחת ולראשון בצ
וזכר לזה פעל תורה ". הוציאנו"ובין אמרו " בצאתי"ויש הפרש גדול בין אמרו ". מבית עבדים



לזה ידך , "ולטוטפות בין עיניך"ולזה " ולזכרון בין עיניך"ובכלל לזה אמר . ולזה פעל זביחה
וכשתחבר . ד תדע סוד השם"ה עם י"ובחברך ז. ירת החקהולזה ידכה לזה פדיון בכור ולזה שמ

" ידוד לי לא אירא מה יעשה לי אדם"י והרמז "י ל"ה ד"י תבין הסוד תאמר מיד ז"אליהם ל
טוב לחסות בידוד מבטח באדם ). "'שם ז(ידוד לי בעזרי ואני אראה בשונאי ). "'ו' תהלים קיח(
  ):'טשם (טוב לחסות בידוד מבטח בנדיבים ). 'שם ח(
  

ראה גם ראה כי הבן השני . ש ראש"ועתה אחי אשר בנפשי הנקשר בקירות לבי וחתום על רא
וישראל גם כן אמרו למשה , ת"ה זא"ופרעה ועבדיו אומרים מ. ת ונקרא תם"ה זא"שואל מ

וכל אלו נרמזו תחילה . וכן השבטים אמרו מה זאת עשה אלקים לנו, ת עשית לנו"ה זא"מ
זאת הפעם עצם מעצמי לזאת יקרא אשה כי מאיש "ן הצלע באמרו שם בענין בריאת האשה מ

  ":לוקחה זאת
  

של זאת ' ל, ב"ן עם ל"ת האחרו"ר הגלו"ובהם נרמז סוד מבש, פעמים זאת' והנה נזכר ג
ם ומורים על "נוספת להשלים חבור ראש התורה עם סופה שסודם בשלשי' נוספת ועם ב
". וידבר שלשת אלפים משל"רמז לאמרו , אלפים' ב שסודם ג"רכ' והשאר א. מעשה מרכבה

אלפים ' והנה ג, ף"ף אל"ב מספרו אל"ק אלף ועוד אלפים כי רכ"בענין תשר, והם אלף במספר
ב והיא בעצמה "ך שהם רכ"היא שנת בר" ך את אברהם בכל"ויי בר"והרמז . ב"שהם אלף ורכ

בראשית " (ה"זרעתם את האדמא לכם זרע ו"ה"וסוד האלפים . זו לחורבן וזו ליצירה, שנת כל
כ והרמז "ה יהיה זרעך ישאר אבר"ם ותפריד ממנו מספר כ"וכשתמנה אברה). 'כג' מז
אלפים וסימן ' ב אחר סוף ה"רכ). 'ב' בראשית יב" (ה"ך ואגדלה שמך והיה ברכ"ואברכ"

  :וראה. ם והבינם"וחמשי' ך בהתישבות הגדול והמעלה עולה ה"ה שמ"ואגדל
  

ת היצירה מעת החשבון של היצירה עד סוף חורבן הבית האחרון הוא עוד כי מספר שנו
ב "וכשתמנה ארבעת אלפים תמצאם א. ב האותיות וסימנים אלף"ב אותיות היא"במספר יא

  :ח שנה והכל אלף"אלפים שנה ותתכ' ף וסימני הזמן הנזכר ג"אל
  

) 'טו' ראשית גב" (ואתה תשופנו עקב"ב "ע שנה בסוד עק"קב, ע השם זמן"ואם כן הנה קב
והיה עקב ) "'ה' בראשית כו" (עקב אשר שמע אברהם) "'כו' בראשית כה" (בעקב עשו"

) 'כו' שמות לח" (ע לגלגלת"בק) "'ב' 'תהלים יט" (בשמרם עקב רב) "'יב' דברים ז" (תשמעון
ה ימים "ל שבע"ב שנה המתגלגלים כ"והנה עם קע. ן"בניס) 'י' איוב כח" (ע"יאורים בק"

חברם . א שהם אלף וחמשים שנה"אלפים שנה ויהיה לנו בשנה הבאה מספר נ' פר דנשלם מס
חברם שני המנינים . ספירות מחוברים יחד' והוא המספר הנכלל מן י. נ"ותמצא נסתרם אד

  :ע שהוא בארך"ותמצאם עולים הזמן הנקב
  

 וסודו ח"ד במ"ה ונתחדש א"כי שם נחתם בחמ. ן"וזה סוד גדול כי החבור הראש עולה באב
' ע"זאת הצל' 'ם"זאת הפע'. ע הזאת"בצל, ם הזאת"כי בפע, והוא תרגום של מלת זאת, א"ד
' י"חשק הפנימ, 'ה"ה ס"ה ס"שמות ס' אהבת ג. 'אהבת הנעלם' 'אהבת הצלע' 'ץ"ת הק"ח'
  :'ו הנפש"בכספ' 'ש"ו הנפ"בצלמ'

  
והנה רוח הקדש .  זהבא רוחו של הקדוש ברוך הוא בעולמינו, ח"ב ורו"והחבור השני עולה א

והבן כל זה מאד ). 'יג' תהלים נא" (ורוח קדשך אל תקח ממני"ה "שאמר עליו דוד המלך ע
כי אם הלשונות . ואל תתרשל מהלימוד ומהעיון בתורה על דרך זו וכל מה שלמודך עליו

והמכתב "הסכמיות צורת האותיות העבריות בצורה הטבעיות הם אלוקיות והוא סוד אמרו 
אלא שהכח האלקי . כמו שרמזתי למעלה) 'טז' שמות לב" (לקים הוא חרות על הלחתמכתב א



מהפכו אל כל צד והדם הוא הדיו שלו שבו כותב צורות היצורים כמו שאראה לך כשנתראה 
  :'בצורת ה' וכמו שרמזתי לך ה. פנים
  

החוש יותר מהריגת כח , דע כי הריגת כח הדמיון הרע קשה מאד. ועתה אדבר באלפא ביתות
והריגת . יותר מהריגת כח התאוה הגופנית, והריגת כח התאוה הרוחנית חזקה וקשה מאד. הרע

ואמרי הריגות ענין באלה . כח העדרים שהם הצאן והוא כח ההרגל קשה כמעט יותר מכולם
גם המות איננו . כי אם פרידה מזולתו אשר הוא הפכו, הוא מפני שאין שום דבר מאלה, כולם

וישוב העפר על הארץ כשהיה והרוח תשוב אל האלקים אשר "הנפש מהגוף כי אם פרידת 
  ):'ז' קהלת יב" (נתנה
  

חתמו בחותם שמו ' מפני שהשם ית, ודע שהריגת הדמיון הרע צריך כח אלקי וסייעתא דשמיא
מוצא מיד יוצאים , והאיש הנכנס להלחם בו להעדיר כח מלבו ומדם קרבו. הנכבד והנורא

ושטן אביהם , ורואה לפניו שדים אשר אין להם מספר. אלף מלאכי חמהלקראתו שנים עשר 
מצאוני ) "'ז' ש ה"שה(כמה שנאמר . על גביהם וכולם מפחידים אותו ומבקשים להרגו

ואמנם עם השבעת . וכל שיר השירים מלא מזה. 'וכו" השומרים הסובבים בעיר הכוני פצעוני
פרש שדי זיו (ז "אחז פני כסא והשם פרשהמזכיר המשביע מ, ועם ידיעת ההזכרה) השמות(

. אחוז בכסא שלי ואחז בו ואז פרש עליו זיו שכינתו, כמו שנאמר במשה. עליו עננו) שכינתו
ואמנם חמשים שערי בינה הנזכרים למעלה . 'והזוכה זוכה ואם בא לטהר מסייעין אותו וכו

  :ב אחד ושלשת בניושבסופם נחתם הקץ הם נרמזים בתורה בשמות הנצלים מן התיבה שהם א
  
  :'נח שם חם ויפת'

  
" שלשה אלה בני נח ומאלה נפצה כל הארץ"ונאמר . 'ם"ם פתחי"חמשי'שהם כוללים 

ואתה יודע כי פרשת . ומענייניהם הנכתבים בתורה יובן כל דבר על אמתתו). 'יט' בראשית ט(
פר תולדות והמיחסים מן זה ס. בראשית נחתמה בענין נח ופרשת נח נחתמה בענין אברהם

  :דרכיהם הם אלה', אדם וכו
  

ספירות ואמנם חנוך הוא ספירה ' הנה ט. אדם שת אנוש וקינן מהללאל ירד חנוך מתושלח למך
ה תולדות אדם ושנה בו "אבל נח הוא ספירה עשירית והראשית נאמר בו ז, שבעית ונפרד

  :וזה דרכם כולם, מעט
  

  :וימת, ויהיו, ויולד, ויחי, ויולד, ויחי, אדם
  

  :וימת, ויהיו, ויולד, ויחי, ויולד, ויחי, 
  
  :וימת, ויהיו, ויולד, ויחי, ויולד, ויחי, שת
  

  :וימת, ויהיו, ויולד, ויחי, ויולד, ויחי, אנוש
  

  :וימת, ויהיו, ויולד, ויחי, ויולד, ויחי, קינן
  

  :וימת, ויהיו, ויולד, ויחי, ויולד, ויחי, מהללאל
  

  :וימת, ויהיו, לדויו, ויחי, ויולד, ויחי, ירד



  
  :ואיננו, ויהיו, ויולד, ויהלך, ויולד, ויחי, חנוך
  

  :וימת, ויהיו, ויולד, ויחי, ויולד, ויחי, מתושלח
  

  :וימת, ויהיו, ויולד, ויחי, ויולד, ויחי, למך
  
  :וימת, ויהיו, ויולד, ויחי, ויולד, ויחי, נח
  

, ויחי,  תולדות שם שם וילדאלה. ואלה תולדות בני נח שם חם ויפת. אלה תולדות נח נח
  :ויולד

  
  :ויולד, ויחי, וילד, חי, וארפכשד

  
  :ויולד, ויחי, וילד, חי, ושלח

  
  :ויולד, ויחי, וילד, עבר, ויחי
  

  :ויולד, ויחי, וילד, פלג, ויחי
  

  :ויולד, ויחי, וילד, רעו, ויחי
  

  :ויולד, ויחי, וילד, שרוג, ויחי
  

  :ויולד, ויחי, וילד, נחור, ויחי
  
  :ויולד, ויחי, וילד, תרח, חיוי
  

  :וימת הרן בחרן ויהיו ימי תרח וימת תרח בחרן' ואלה תולדות תרח תרח הוליד את אברם וכו
  

ובמתת ' ראה והשתכל בהבדלים המופלאים הנזכרים באלה באי תולדותיהם ובחייהם ובהוית
יין שבין והענ, ותבין מהם ההנהגה האלוקית בבני אדם וההשגחה העצומה במקצתם, קצתם

רק בעניין האבות ובתולדותיהם ובחייהם ובענייניהם . אדם לקונו ממנו בכלל וממנו בפרט
  :ה"כולם איני צריך להעירך עליהם שהם אברהם אבינו ע

  
ואפילו , )שבח לאל(ל "ועדינו היום ההשגחה מפורסמת חזקה ועצומה תמיד בכל דור ודור ש

דברים " (ייסר איש את בנו יי אלקיך מיסרךכאשר "כמו שנאמר , בפשעים מאומתינו ליסרם
רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה על כן אפקד עליכם את כל "ונאמר עליו ). 'ה' ח

  ):'ב' עמוס ג" (עונתיכם
  

ולפי דרך זו תעיין בכל דרכי התורה בכלליה ובפרטיה ואותיותיה ונקודיה וטעמיה וחילוף 
 ומסורות וחלופי האותיות וחלופיהם וחלופי וסתומות ופתוחות. תיבותיה ופסוקיה וסדריה

ואז יתכן שתוכל , והבט את האותיות וחלופיהם וכל הדרכים שדומים לאלה ולדומיה. חלופיהם
  :להשיג בהם ההשגה הנבואית אם אתה ראוי לכך



  
ולפיכך אעידך על דרכי האלפא ביתות שמהם התחייבו דרכי התורה ונתיבותיה כולם כאשר 

  :הם
  

  : טי כל מנ סע פצ קר שתאב גד הו זח
  

  :בג דה וז חט יכ למ נס עפ צק רש תא
  

  :גד הו זח טי כל מנ סע פצ קר שת אב
  

  :דה וז חט יכ למ נס עפ צק רש תא בג
  

  :הו זח טי כל מנ סע פצ קר שת אב גד
  

  :וז חט יכ למ נס עפ צק רש תא בג דה
  

  :זח טי כל מנ סע פצ קר שת אב גד הו
  

  :א בג דה וזחט יכ למ נס עפ צק רש ת
  

  :טי כל מנ סע פצ קר שת אב גד הו זח
  

  :יכ למ נס עפ צק רש תא בג דה וז חט
  

וכתבתי לך אלה להראותך . וכללם צריך לסדר אותם בסדר נכון. נפלאות יש בם, הנסתרות
והזהר מאד שלא תטעה בסדוריהם שכלך אל עין סדריהם . איך תנהיגם ותסדרם בסתריהם

יפתח יי לך את אוצרו "ואם תזכה . כי רוח הקדש בקרבם, ל קצתםפעמים רבות ואל תסמוך ע
). 'דברים כח יב(' וכו" את השמים לתת את מטר ארצך בעתו ולברך את כל מעשה ידיך, הטוב

  :ועוד כזה. וצריך שתגלגלם ככה עוד עד הסוף
  

  :את כל בש ימ גר טנ דק חס הצ זע ופ
  

  :תא עז צה סח קד נט רג מי שב לכ פו
  

ק ותהיה "ק עם ד"יך ועין לבך וראה מה נתפש ברשתות האלה ותבין כי כשתחבר דפקח עינ
' תמצא מיד שהם כוללים ח, ק על מספרם כמו שהוא מצוה לך ששניהם ציווי אחד"מדקד

כי יש סכנה בהזכרתו ישר למבין . ח הפוך"והוא הרמוז בספר יצירה בראשו קק. שמות הקודש
ה של מרים "ואם תכיר באר. ס"נאה ששם מדת פינחק שהיא מדת פחד ומדת ק"שם מדת יצח

ש "ג נפ"ל והוא הר"ה השק"ם גר"ה וסודו עשרי"ותדע כמות השקל שהוא עשרים גר
  :אז תכיר המדה, ב"ם הנכנסים בסוד החשו"הרשעי

  
שלכך נאמר רצוא , ל שוב למקום"ח אל פע"ואם יברח דמך מלבך בהשגתה שהיא יציאה מן כ

כח ). 'יב' שמות ל" (נגף בפקד אותם] בהם) [בכם(ולא יהיה ", בריתועל דבר זה נכרת . ושוב
ר "שמו פלא יועץ אל גבור אבי עד ש"י ש"ואעפ. ל על המנין"ר מוש"אלקי הוא שהוא ש



ותהי המשרה ) "שם" (למרבה המשרה ולשלום אין קץ"ועל כן כתיב ). 'ה' ישעיה ט" (ם"שלו
, ן"ת חשבו"וכך עולה מה שבתוך הרש. ה"ם יהו"ם ש"ו ש"והוא חשבון כ) שם" (ו"על שכמ

ר עם "ר והוא חבור אב"ר עם ג"ר וכשתחבר עוד ג"ח, ק"ק ד"וסוד ד. ם"והוא נראה בחושי
. חבר שני העניינים יחד ותמצא סוד שניהם חרות על הלחות. ת"ר יהיה ו"ר ג"ר בסוד ג"אב

ל "ל שמא"ן ושמא"ת וסודם ימי"ת פאו"ה ובקצוות פאו"ה חולי"נ שבתוך חולי"נ ט"וסוד ט
ם "ו פני"ו פ"והסוד פ. ד"ת והם אות חקוק על יסו"ד ואו"ד סי"ת וסי"ן והחבור או"וימי
) 'תהלים צא" (כי אתה יי מחסי"עד " י"אמר ליי מחס"והנה . ב מלאך ושר"ח ול"ר מ"ואחו

  :ם"ם מחכי"ל חכ"ו כ"ל ועל פי"ן גדו"וסוד כה. שהם משני הצדדים זה מפה וזה מפה
  

שכן כתוב עליהם ויהיו לתנינים מנין " ע מטה אהרן את מטתם"ויבל"ה הכח נאמר ומפני ז
' דומין לתלי'ויהיו ' לתנינם'אבל . ל"שסודם שמא' ש"ן י"אי' 'ו"ש מטה"אי'היוליות שכן 

י "ל מחש"אכ, 'ולמה נקרא שמם כשפים מפני שהם מכחישים. 'למין כשפים' 'דומים לדמות'
ואם כן הם . כחישים אלא מחשיכים כח מושל על הפלאיםאל תיקרי מ. 'פמליא של מעלה

ל "א ש"פמלי'ומספר . שהוא מושל על הפלאים ועל האלפים' מכחישים מציאות השם ית
  :'המפורש' ה' 'ה"מעל
  

והאמין "והמאמינו עליו הכתוב אומר . ודע כי כל המכחישו נקרא כשפן וכל כשפן הוא מכחישו
שמות ' י ה"סינ, ם"ד סל"ץ הול"מפני שהוא ק). 'ו' טובראשית " (ה"ו צדק"בידוד ויחשבה ל

י "י כנגד אדנ"אדנ', כנגד ה' ה שהוא שם לעשר ספירות ה"רמז י. פעמים אחד' הקדש שהם י
כך צריך . חול צו חק' א כבד וסודו בו עם ט"שהו' כנגד א' וכן א. ל"א ק"שהוא כפל ראשון והו

ורה כולה ובכל השמות כולם עד שתעשה כזה אם תרצה להדמות לשם בדרכיו בכל הת
שתחבר אות לאות ואחד לשנים ושנים לשנים ותפרידם גם כן פעם לחלקים שוים ופעם 
לחלקים בלתי שוים ופעם בתוספת ופעם במגרעת באלה הצורות הכתובות אצלך על אלפא 

  :ה"יצחק מבדרש ז' ביתא של הרב ר
  

  :א ג ה ז ט כ מ ס פ ק ש
  

  :ב ד ו ח י ל נ ע צ ר ת
  
  : ש צ פ נ מ י ט ו ה בת
  

  :ר ק ע ס ל כ ח ז ד ג א
  

והדרך הראשונה הישרה . דע כי הדרכים הראשונים המסודרים בם הם רמז לכם ההופכים
ך זו זו זו זו "ו ל"הזי' א א"ן ה"זי' ו ו"תתגלה מן השירה של הים והשנית תתגלה משירת האזינ

לשמור את דרך עץ החיים שהוא דרך ואמנם זהו סוד להב החרב המתהפכת . גל גל גל גל וגזל
אלה ראשית דרכיו להמציא ממנו כל הלשונות וכל החכמות . ההשגה הנבואית עם האותיות

באמצעות מדות הספירות והחותמות ולהוריד בהם הכחות העליונות האלקיות ולהשכינם 
כמו שרמזו שאברהם הוריד השכינה מערבות לערבות ויצחק הורידה יותר ויעקב . בארץ

והכרבים ". וירד יי על הר סיני"ורידה לגלגל הירח עד שבא משה והורידה לארץ שנאמר ה
שוכנים מקדם לגן עדן ובעל הכח השלם מנצחם בכח שם המפורש הנקרא שדי מנצח 

  ":יי איש מלחמה יי שמו"שנאמר . המערכות כולן
  

  :וכן עד סופן, א אב אבג אבגד אבגדה



  
  :ב בג בגד בגדה בגדהו וכן עד הכל

  
  :ג גד גדה גדהו גדהוז וכן השאר

  
  :ד דה דהו דהוז דהוזח וכן כולן

  
  :ה הו הוז הוזח הוזחט יחד

  
  :ו וז וזח וזחט וזחטי עד סופן

  
ף מן הספירה הראשונה "ץ והנשע"הנה אתה רואה באלה צורות האצילות ודמות השפע הנאל

גם היא שפע שאינו ש. מחשבה עליונה, שכל ראשון, אויר קדמון, שהיא נקראת כתר עליון
צורה נשפעת מכחו ) האות(כמו שאין האלף נכתבת ממין הסופר שכותבה אבל היא , ממינה

יי ' ק'ק'וקרא זה אל זה ואמר ק'. והיא המעידה על כחו והשאר כולו ממין ידוע נאצל זה מזה
  :'צבאות מלוא כל הארץ כבודו

  
א "ו ה"וזהו סוד י. י"ת אהו"יואות' ודע כי שם הקדש חקוק וחתום על ארבע קרנותיו מהם ד

וצריך למנות אותיות שהם סוד . ד צו מחיי"ונלקח הפוך והוא חתום הפוך על הדבר הנקרא כב
ת הם "שש". כי ששת ימים עשה יי את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש"כולל 
ן והוא "וא מם וה"ונשאר מי) ד"הו(ר "של ימים היא רמז לחו' י' ק והיא אלף וסימנה א"תשר

של צלם ' א החיים גם צ"של עץ ה' שהם ץ, אותיות) ל כל האותיות שבטבלה"ז(ב "מספר כ
תיבות ' שורות בכל שורה ה' ו(' והנה הענין הנקרא בו כדמות תיבות עולה ל. שהוא בעצמו עץ

וכלל כל . ם"הרי צל' י הוא מ"ל והחותם שהוא וזחט"הרי צ) נקרא תיבה' גם א', הרי הכל ל
  :ודע זה מאד) כל שורות הטבלה(ש "פר הכולל את כולם עולה הנפהמס
  

צריך לגלגלו אל כל צד שכך נאמר חזר גלגל , א שערים"וראוי שתדע שהחשבון הכולל את רל
ואין לו מלות אבל . א"ו עולה כ"ל אבגדה"ך כ"והנה מספר הטור הראשון באר. פנים ואחור

ל שמע בכל לשון "ואמרו ז.  והוא בלשון יון שמעו"ז והוא אכ"אותיות ואם כן הכל כ' יש לו ו
ח "ב הרי י"ואותיותיו י' ח ותיבותיו ו"ך עוד עולה מ"ומספר הטור השני באר. שאתה שומע

והטור השלישי עולה ). 'לז' תהלים פט" (ו כשמש נגדי"וכסא"וסוד שני הדרכים . ו"והכל ס
ב "והטור הרביעי עולה קמ. ה"וד מחנסודו מזון וס, ג"ח והכל ק"ואותיותיו י' ה ותיבותיו ו"פ

והטור . ק"ד והכל ס"ן נקו"ף קי"ם כס"ץ צל"ס וסודו ע"ח לאותיותיו ותיבותיו הרי ק"ועם י
ועם . א"ר דר"ר באב"ד אד"ם המנוק"ן העצ"ן הקדמו"ר הכעס"ם וסודו ה"החמישי עולה הקס

א "ריח והוא ברכי והוא סוד ה"ח שהוא הרח"הנזכרים הנה נשלם בהם סוד היר) 'יח(ו "בי
ך והשני הולך ברחב ומספריו כולם אכתבם לכם "וכל הדרך הזה הלך באר. והוא סימן הגאולה

ה "ח פ"א מ"והארך כ. ה"י הכל תל"ה ק"ה צ"ה פ"ס' ה נ"הרחב ל. בין לאלה ובין לאלה ברמז
ה "כ גם ר"ב במקום ק"א גם קמ"ה במקום פ"י שתמצא חלוף פ"אעפ. ו"ה הכל ראש"ב ר"קמ

  :ה"ה במקר"דע שלא נפל זה פ, ה"ם קסבמקו
  

  :שם הארך
  

  :אגוי יה לה
  



  :בה טי ד כי נ
  

  :גז יב יח כה סה
  

  :דט יה כב לפה
  

  :היא יח כו לה צה
  

  :ויג כאל מ קי
  

כי צורת העומק היא דמות רוח . שהוא מראה רוח הקדש וכן הכל) אולי אש(ש "אלה עולים אי
ורוח הקדש מלבשת הכל ועולה ויורדת .  במקומוהקדש ודי ברמזה הוד והדר לפניו עז וחדוה

  :נאמר בצורת שם הרחב. בם ונמצאת בכל חלק וחלק מחלקי הכל
  
  :א"כ קס"א ק"ח פ"א מ"כ
  

  :שם העמק
  

  :מה סה) לו(כא יח ל 
  
  :עז יד) יה(
  

ובנפש בכל הגוף , באמרה בצורת היוד בכל האותיות ובנקודה בכל חלקי המציאות ובעתה
ועד כאן משל בלי . בחום בכל חלק מחלקי האש ובלחות בכל חלק מהאוירובשכל בכל הנפש ו

מפני שאלה כולם מוטבעים אלה באלה וכולם , שנוי והתחלפות דבר מאלה בעת בלתי עת
אך הקור במים מתהפך בצורות רצוא ושוב ומקבל כח החום מן האויר ומן האש ומן . עליונים

 והחושך ליליי וטבעו מתחלת בריתו קר ולח והאור יומיי. השמש ומשתנה באיכותו מקר לחם
ואין . והנו מקבל מעליונו ונותן לתחתונו, מקבל לחות מן האויר המקיף בו שהוא כצורה לו

צריך להאריך בזה כי זה מבואר לכל חכם משכיל שהוא מקובל ושלם במופתים ברורים 
שנוי צורות מתחלף ועל כן היה . וההתהפכות החזק ימצא בעפר. מורגשים ומושכלים שדי בהם

ומשתנה בפרטים ובכללים בתולדות המתחייבים מן תנועות הגלגלים סביב היסודות ומן 
הכוכבים והמזלות והתקופות והמולדות הצמודות שהן לבריות צנים ופחים ומלכדות ורשתות 

  :ומצרות
  

ואלה הם דרכי הסודות אשר ברומו של עולם עומדים ונרמזים במשלים וחידות לחכמי 
שות המיוחדות אשר לשם תמיד מיחדות ולעבוד אותו בכל מיני העבודות הנחמדות בכל הנפ

יש . ויש במציאות שלשה מינים בעניין הנזכר. עד הכירם שרשי היסודות, יום ויום מתבודדות
מי שנושא ונותן בשיווי ויש מי שנותן ואינו נושא אבל מי שאינו נותן ולא נושא אין לו 

ן פעם ישא דבר ויתנהו ופעם יתן דבר וישאהו ויהיה זה בו מתגלגל והנושא והנות. מציאות
  :אבל לא למי שקבל ממנו, ופעם ישא מזה ויתן לזה האחר. חלילה

  
. וזה כולו גלגליי והעולם השפל הנושא כחות מן העולם הגלגליי והשכליי ואינו נותן להם דבר

ואם כן . גלי ואינו נושא ממנו דברוהשכליי נותן לגל. והגלגליי נושא מן השכליי ונותן לשפליי
וכל מידה טובה שאפשר להיות במי שהוא חונן . נדיבות השכליי היא על דרך חן וחסד ורחמים



לזולתו ומרחם עליו ומתחסד עמו ומוותר לו מטובו ומאציל ומשפיע לו ממעלותיו ואשר נמצא 
אחד מצד שאין . יםאותו לפי כחו ונדיבות הגלגליי איננה כל כך חזקה בשכליית משני צדד

וכל שכן , עשרו כעשר עליונו ושני שאין המקבלים ממנו ראויים לקבל מה שקבל הוא בעצמו
  :נדיבות התחתונים שהיא חלושה בערך אל העליונות במה שמתנדב דבר מזה לזה

  
ואם כן מה שימצא מהנדיבות האלוקיית על העולם השכליי אין ראוי להעריצו לנדיבות 

וזה ידוע לך ולפי זה העניין צריך שתחשוב שאין מתנות בני .  אינו ממינםגם, תחתוניו כולם
שהרי חלקה שפעיה . אדם מזה לזה שוה כמו שאין מתנות הנפש וכחותיה לחלקי הגוף שוות

לכל האברים לפי כחה ולפי הראוי לכל אחד ואחד מהם כפי הסדר הטבעי לטובה הגדול הכללי 
ועל כן יבטלו שאר טובותיה ממנו בהעדר חייו .  החייםהכוללה עמדתו וקיומו לזמן אחד הוא

  :ויורה זה שהם היו סבת מציאתו אותו הזמן שנמצא
  

וחיי גוף האדם נתנו לו כדי להתעלות מהם אל חיים אחרים מעולים מהם והם הנקראים חיי 
ואם יעדרו אותם נעדרו אלה ואם נמצאו אותם הנה אלה נמצאים וקימים בסבתם . העולם הבא

כמו שבאים לעולם הגלגליי חיים , י העולם הבא לנפש המשכלת באים מעולם השכלייוחי
והושמו כחות התולדות הטבעית וכחות הגלגל הזמניות לשמרים ולשוערים . מעולם השכליי

ע "ע וחותם רבו"וביד כל כח וכח טבעי שם קבו. על כל נפש ונפש של כל איש ואיש ממנו
  :ע"במראות מתחלפות צבו

  
והתלמידים היו . ע"שבו'  היו מוסרין אותו לבניהם ולתלמידיהם פעם פעם אחת בוהחכמים

ב משלים לפי הוצאתו "ורמז זה כי שם בן מ. ו עד שהיה מלחש להם"מתבודדים ומעיינים ב
והמעיין . ו"ב ה"ו, ה ונחלק כך"שסודו חו. ו"ב של ובה"מפסוק בראשית בשתי אותיות שבו ו

וכן . ורמזה תמורה ושמה תרומה. א"ת שסודו מתרי" בועל ארמיאם הוא, בו קנאים פוגעים בו
ודברי , והקבלה בו ויקחו לי תרומה ופירושו ויקחו לקדש תרומה". ויקחו לי תרומה"כתוב 

  :והרואה. ל ויקחו אותי תרומה והבן כל אלה"רבותינו ז
  

' ל בהו עד בש' ך יהפך השם מן ב"כי בהפ. ו"בו מיד יחזור בתשובה ויהרהר בבינה ויחזור ב
שהם הגדולים ' ב, כי הוא סוד היות שומרי חותם השם ארבע אותיות הקדש. של בראשית
ם והם פנים "אד' פ' וידוע ששם ארבעתם ד. מהם בסופה' של בראשית רבתי וב' במעלה ועל ב

אל , שסודו הטור השישי שהוא חותם ששת ימים, והרמז כשתגיעו לאבני שיש טהור. ראשונים
  :מיםתאמרו מים 

  
והסוד שני פעמים אדם שהוא מים והוא בראשון רמז אל מים העליונים ובאחרון רמז אל מים 

. ולפיכך אמרו כי מים העליונים תלויים במאמר שסודו באפר הנהפך להיותו פאר. התחתונים
י הנרמזת "ותרגומו בלשון ארמ. תדע זה ממלת בראשית ומאמרם בראשית נמי מאמר הוא

ה "א אהי"ו שסודו כ"ת והוא מרובע החוזר שהוא בספר יצירה יה"ח אמ"א וסודו בכ"בחכמת
וכן תמצאם ). ' י' ירמיה י" (ויי אלקים אמת"ה אמת שנאמר "ועליו נאמר שחותמו של הקב

ב "והוא שהיה חסר מן החותם שסודו ב. א"א אלקים וסודו בבא"ת בר"בראשי, בראש ובסוף
ב אותיות יוצא מן "מופת על היות שם בן מה וה"ה ובינ"והעד שמספרו חכמ. 'א' מ א"ק

אבל הזהר בך שלא תבקש שכלך . ב ובהו היותו צריך אל שתוף כאשר תשמע"ד ו"בראשית ע
מן הכח אל הפועל עד שתקבל הדרך מפי אדם חכם שלם בקבלה שכבר הוציא שכלו הוא בו 
  :מן הכח אל הפועל וראה מראות אלקים

  
י ראשי תיבות של הפסוק הראשון של התורה צריך דע כ. וזהו הסוד האחד הראשון עליו



צ וסופו וראשו של האחרון "לשתפו עם האחרון שבה ולקחת ראשו וסופו של הראשון והוא ב
לא כמו שאמר רשעי ישראל ). 'ג' ש ב"שה" (ו חמדתי וישבתי"בצל"וזהו סוד , ו"והם ל

א " מן הראש ישר רא"וצריך שתשתף עם אלה מיד שתי אותיות מכל צד ר. הפושעים בגופם
וינחם יי כי עשה את האדם "ותדע מהם למה נאמר . אותיות' ד' מן הסוף הפוך ותחברם ד

ך שוב "ר ואם רץ לב"לאו". ויקרא אלקים לאור יום"ולמטה נאמר ). 'ו' בראשית ו" (ץ"באר
 'ואמר ג). 'כח' בראשית מב" (ויצא לבם ויחרדו"למקום והזהר מלהט החרב פן יצא לבך בענין 

ב והם כוללים "אותיות מן הפסוק האחרון שהם ל' ועוד חבר כאלה ד. פעמים אות לב צא צא
ל כי כל בשמים "והם כ' וכו" לך ידוד הגדלה והגבורה"בסוד שם , אותיות' מספר אלה הח

  :ובארץ
  

ובתוך . של בראשית רבתי להודיעך סוד האדם הגדול המורכב מחמר וצורה' ודע כי תמצא ב
נקרא תהו , ש והיא הארץ" קטנה קטנה כלומר נקודה בתכלית הקוטן ושמה דגלב הבית נקיה

. א והנה דגש עם שוא שוים"ותחת הבית שו. ובהו שהוא בלב העולם בנקודה בתוך העגולה
נקודות שמניעות אותו בתכלית מהירות התנועה כדמות תנועת ' ותדע מזה שיש תחתיו ב

ובו צד , והיא מדת הדין קשה" כבד לב פרעהכי "אבל הדגש שבתוכו מחזק את לבו , השוא
וכן אחר קוו , ואחר קו העליון יוצא חלק קטן לאחריו. צפון פתוח אבל שלשת רוחות סגורות

וזו צורתה ב מעידה צורתו זו אשר בריה . התחתון יוצא חלק יותר גדול מעט מן הקו העליון
.  פניה רואים מה שמאחריהאיך אין, זאת יש לה קצת השגה בעליונה הגדולה ממנה בתחתונה

אבל השגחתה במה שיבא אחר מציאותה ומקבלת שפע ממנה שנעלם ממנה והיא המחשבה 
וזאת שמה מים והיא חכמה ומרכבת באדם וחוה והנה לבה . האלוקית שהמציאה עצמה

  :בקרבה
  

ן "ן אל ק"ה יחדיו חבר מהם ק"ה נקוד"ה בלבה לבדה נקוד"וזה סוד שלשת נקודותיה נקוד
ה "ה י"ה י"ד שהם י"ד הו"ד הו"חבר עוד הנשאר הו. ת"ך שטן וזהו דמו"א סודם מלאותמצ

ם בצלם חי אלקים כשהוא "ת אד"ם עליו מלמעלה כמראה דמו"ת אד"הרי דמו. ם"ותמצא אד
כי , והנה דמות יצא משתי מדות. ת עליו מלמעלה"והכל בחשבון הספירו. חי בצלם אלקים
. ת שהם מדות אלוקיות"ותמצאם דמו, ה בעולם"ה הם רכ"יה על "ה כפול י"צאתו היה משם י

ב וזו צורתה וזו "והנה הראשון והנשאר גם כן הוא סוף מ. ם"ה פשוט עולה אד"פעמים י' וג
אבל נשתנית ממנה מצד תנועותיה כי אין , דע כי גם זו בצורת הראשונה בעצמה. צורתה ב

ץ נזר הקדש "ושמה צי.  לפניהם מעטבלבה דבר רק יש על ראשה לפניה נקודה במקום תפילין
והם מרכבה חוזרת , ק"ומצד אחד אלף שהוא תשר, י"ם פנימ"וסודו קץ ומספרו מצד אחד נעל

ץ ועליה קו ישר ברצועה שחורה ועליה שתי נקודות "לאחור מבריתה ומגעת עד עת ק
  :ן"ף קט"הנקראים זק

  
וכן עד ' ב ג"אותיות כאלו א' ב' ב הוא הולך תחלה בצורה אחת מתגלגל מדרך ב"דע כי שם מ

אבל לא על דרך שאמרו קצת רבנים אשר לא ידעו דרכו . סופו ויוצא מן בראשית בלא ספק
מנא מנא תקל 'אך הוא יוצא בחילוף אחד ידוע אצלנו והוא דומה לענין חילוף . והחליפוהו

. םל רבותינו הקדושים קדשי קדשי"שגלגלוהו חכמי אמת המקובלים השלמים ז' ופרסין
וכותב לו ספר תורה . ) עיין סנהדרין כב(' באמרם בסנהדרין בפרק כהן גדול בסוף מתנית

בענין כתב הנשתון כתוב ארמית ומתורגם ארמית על אמרו בסוד פס ידא די כתבא ולא , לשמו
המתפלל , שמעון חסידא' כהלין כתבא למקרא ופשריה להודעא למלכא ושם נאמר אמר ר

שמעון בן אלעזר ' ולר". שויתי יי לנגדי תמיד" שכינה כנגדו שנאמר צריך שיראה עצמו כאילו
איכתיב ' אמר רב בגימט. דאמר כתב זה לא נשתנא כל עיקר ומאי ולא כהלין כתבא למקרא

ס "ושמואל אמר ממתו. מנא מנא תקל ופרסין, ת פוג חמט ופריש ליה"יט) ת"יא(ת "להון יט



ל "א קת"א נמ"רב אשי אמר נמ. ו"ת ניסרפ"לקמ "מ אנ"יוחנן אמר אנ' ר. ן"י אאלר"ננקפ
סוף דבר בין כך ובין כך הכונה כללה . ן"נ אבל דינו פורסי"ר סי"ושמענו וראינו פו. ן"פורסי

  :היא בשוה השם יוודע מתוך גלגולו ומתוך התחלפותו
  

ה אלקינו "ו נתחלף אליו יהו"ז כוז"ו במוכס"ש אבל כוז"ת ב"ת מתחלף בא"ת יט"ואמנם יט
ץ מתחלף באלפא ביתא אחת נעלמת "ג ית"ד וכולו בשיווי וכן אב"ב ג"ה באלפא ביתא דא"יהו

ואי אפשר ללמדה כי אם אחת . והיא פותחת הלב מיד להבין אמתת השם המפורש יתברך
ד אותיות "וצריך לחלקה מארבע ארבע אותיות ויעלו כולם פ. בשבע ספירות שהן שבע מילות

ב אותיות "שהם כ". ואעידה בם את השמים ואת הארץ"ב עולים ורמזם "ב עם מ"שבו מ
ד "ת ע"ה הזא"י השיר"ת דבר"א"חבר אליהם . ק"וצריך לשתפם עם הראשונים ויעלה דב

היוצא מן ויסע וחברם וגלגלם , ם"על, ע"סי, י"יל, ו"וקחם על דרך וה). 'ל' דברים לא" (ם"תמ
ין "ב' ב' ב' ע ב"רטי וסוד הבית בלבלעז מצריצון מו' מ' מ' ואמנם סוד הממים מ. ותמצא סודו

על מרכבת השם ' ד' וצריך לחשבם ד. ו"ו עולים קכ"פעמים יה' ונא והם החותם ו"נריצון ב"ב
ויש . שהם ראש חמשה וסופו' פעמים ה' כיצד הנה הם באמת ח. ואז יתגלה סודם שעולה אדם

ן "ן העליו"ם בעד"ו אדו וסוד"הנה בם וסודם כולם אדם קכ' תוסיף עליהם ב' הנה מ, שם תוכו
  :מזבח בנה מזבח

  
ואמנם צריך שתבחן במצויירים הגדולים ותחלקם לשני חלקים שוים של השם בלבד והם 

וכן שם של בראשית , פוך"ולך ה"הזנב ה"שר ו"הראש הולך י. ב"ראש וזנב של שם בן מ
' משלי ח" (עתמשחקת לפניו בכל "אותיות ורמז זה ' אותיות של זה וח' וראה וחשוב ח. כמוהו

על . ר"ב והם בשכ"ך שהם מ"וסימן זה בכ). 'ב' ויקרא טז" (בכל עת אל הקדש"ורמז זה ). 'ל
  :ר זאת של ברית מילה"כן בשכ

  
ם "ס אשר מספר כולם אד"אלפים שנה ונשארו מהם השאר מספר א' ב מנינם ד"והאמת כי כ

שמש ופסקה מעל והם סימן ליה שהם חמשת אלפים וארבעים שנה שבם נשלמה ממשלת ה
. כי ממשלתו הייתה לשבעת ימי בראשית בסוד צירוף הסימנים על הימים הכתובים בו. ישראל

ושנות . כמו שנרמז בספר יצירה' ז שעולה תכלית צרופם אלפים ומ"ד הו"ב ג"יום על דרך א
ח וסודם מתגלגל "ק פעמים כ"עולים פ' אלפים ומ' וה. ח שנה"השמש במחזורו הגדול כ

ל שהוא "ח אל פע"וכבדים מהלכו מן כ' ח"כ' 'ז"חזו'והנה . ל"ק וסודו פע"ך פ"כי נפלומתחדש 
ב "שנה ויושלם כחו ויוסר שבטו ושבט מלכותו מעל י' ובקץ הגלות יהיו לו י. תכלית גלגולו
ע "ועדין יג, )'ח' דברים לב" (יצב גבלת עמים למספר בני ישראל"שכן כתיב . שבטי ישראל

  :ם"ה שהוא בשלשי"ה מרכב"ל בסוד מעש"הם ובסופיהם עוד בתמריי בראשי תיבותי"לב
  

וראה . ה"שנה יתרים שס' י וסוד י"ש לב"י שמ"ר לב"ש ויהיה סודו תמ"ר הוא שמ"כי סוד תמ
הוא , י ראשון"וסוד צוו" ויצו יי אלקים"ו רמז אל המצוה הראשונה "תוך הצורה של השם ויצ

חלקהו , ם"ה אלקי"והנה ויצו במספרו יהו. רוןאמצעי ולפי ההפוך מן הסוף לראש הוא אח
ומי יוכל לספר שבחיו כי . ם"ו ימי"ם ו"ם יו"וסודו שעשועים יו, ו"ו בדמות נ"בשיווי ויהיה נ

טוב לעמת . ה"ל זע"ח ז"ב גכ"ב כ"ב ל"ב כ"ב ג"כ ע"רבו מלספור ועם כל זה נחתם יצירה תב
והרע מבחין את הטוב טובה גנוזה רע ורע לעמת טוב מטוב ורע מרע הטוב מבחין את הרע 

  :לטובים ורעה גנוזה לרשעים
  

וכן צריך להזהיר הרבה במשפטי המדות מכל צד והשם ברחמיו יפתח לבך בתורתו עם כל 
ויקיים בנו מקרא שכתוב . ולבנו עמכם עד שנראה בנחמת ציון בשנת החמשים, ישראל

ל הוא תהיה לכם "ה יובוקדשתם את שנת החמשים שנה וקראתם דרור בארץ לכל ישבי"



ברכת "זה הפסוק שאחריו ). 'י' ויקרא כה" (ושבתם איש אל אחזתו ואיש אל משפחתו תשבו
  ):'כב' משלי י" (ידוד היא תעשיר ולא יסיף עצב עמה

  
  :ב ר כ ת

  
  :י ה ו ה

  
  :ה י א ת

  
  :ע ש י ר

  
  :ו ל א י

  
  :ס י פ ע

  
  :צ ב ע מ

  
  :ה
  

ה והבינה וכולל הראשון "ם וסוד החכמ"עליונה חלה' מין הטעמים ומישב המתנועע ושם נק
והנר בעין . שלש מאות' שמות המורות על גשמות שלש אמות אמש וסודו ש' הנברא מן ג

ושם ). 'ל' שמות לט" (פתוחי חותם קודש ליי"' ל וסודו רוח אלקים חיים והוא חתום כמ"חשמ
סביב האות וחוצה לה ) כמקיף(' ודמותה כמק. הקו העליון שמו רפה ומורה על מדת הדין רפה

  :נקודות שזכרנו' ג
  

כי . כך צריך להבין כל סתרי התורה על דרך זו שהיא קדש קדשים ויותר עמוק מן הקודם הוא
. ב זה דרכו הנכון והישר לכל והוא כמו שתראהו פה שתצטרך להבינו מפורש"סוד שם בן מ

  :ול מזה המופלאואין לך מופת גד, כי בו הגאולה באמת בלא שום ספק בעולם
  

  : תם ונשלם תהלה לאל עולם



 רבי אברהם אבולעפיא

  ספר אוצר עדן הגנוז

   

וחלקתיו . זה הספר חברתי הנה היות בידי וכוונתי להחכים ליראי השם ולחשבי שמו לבד
החלק . אגלה בו דרכי המולדות' החלק הב. לשלשה חלקים החלק הראשון אגיד ואקצר פרטיה

אשר חלק הראשון . ן השלישיואחלק החלק הראשון לעשרה חלקים וכן השני וכ. השמות' הג
  : על כן קראתי שמו אוצר עדן גנוז. ז"גנו' ן והג"עד' ר והב"מהשלשה חלקים יקרא אוצ

שלש אותיות ' ג. ב אותיות יסוד"כ' ב. ספירות בלימה' יכלול י' ואלה הם עשרת חלקי אוצר א
שלות המלחמות יכלול בו כל הממ' ו. ב פשוטות"י' ה. 'ת'ר'פ'כ' ד'ג'שבע כפולות ב' ד. ש"אמ

נדבר ' ח. יכלול כללי המדות האנושיות הנחלקות לטבעיות ולנפשיות ולשכליות' ז. והנצחונות
יכלול שנוי הבריות ' ט. בו בענין ההנהגות וההשגחות הארציות והשמימיות והאלוהיות

והאומות ושנוי הדתות ושנוי הלשונות ושנוי הכתיבות אשר כולם שנוי המחשבות והדעות 
ומבחר , יכלול עם מה שקדם לו ענין מבחר הבריה הקדושה והטהרה מכל הבריות' י. והמעשים

ומבחר מחשבתה ודעתה , ומבחר תורתה ולשונה ומכתבה, האומה הקדושה מכל שאר האומות
ושזאת האומה וכל ענייניה . ומעשיה המכוונים מהשם כונה ראשונה ואמצעיתה ואחרונה יחד

מכל אשר ברא '  ענין היא והם סגולה מיוחדת לשם יתוהדומים לה והנמשכים אחריה בכל
  : ל העולם השפל"שהוא עולם היסודות הארבעה ר) זו האומה(, בעולם

דרכי ' ד. דרכי השנים הפשוטות' ג. דרכי התקופות' ב. דרכי המולדות' א, ועשרה חלקי עדן הם
.  כסדרן והחסריןסדרי החדשים השלמים והסדורין' ו. הקביעות והדחיה' ה. השנים המעוברות

סדרי ראשי חדשים והמועדים והצומות וימיהם כמו ' ח. סדרי הפרשיות של כל שנה ושנה' ז
שערים פשוטות ושבעה שערים ' אלא שאבנה אותם על שמי ואשים ז, שסודרו מימים קדמונים

ור הערת עיב' ט. 'ם'ה'ר'ב'א' י'פ' ל'ע' ש'ד'ח'ת'נ, ויהיו סימניהם על זה לפי דרכם, מעוברים
הנקבות וסבותיו ומציאות הטפה ברחם ובהיותה נבראת מסוד הקשת אשר היא בעלת הצבעים 

ידבר ' י. ובאמצעות עב הענן המימיי הלח והחצים אשר תורה על הארץ בהראותה הכל, כולם
, בתולדות הנולדים מן התנועות ומן הזמנים לפי המקומות ולפי הזמנים והקצים תמיד

' ועלייתן וירידתן אחר הראש והזנב במזלות הגלגל וכוכביו עם זבאמצעות נטיות הגלגלין 
  : כוכבי לכת המחייבים כחות השפלים באמצעות האור והחשך

יהיו עצמים או מקרים או , ידבר בשמות של הדברים הנמצאים' א, ועשרה חלקי גנוז הם
הם עד שהשומעים שמותם יחשבו ש, הנחשבים לנמצאים ונקראים בשמות דומים לנמצאים

כאילו קריאת שמותם אצלם תחייב מציאותם מורגשת או מושכלת לא , שמות לדברים נמצאים
שם מיוחד לדבר אחד וכן לכל דבר שם כללי , ידבר בשמות הנחלקים לפי הנמצאים' ב. מדומה

ידבר בשמות שיהיו דברים רבים ' ד. ידבר בשמות הרבים שנקרא בהם דבר אחד' ג. או פרטי
זה החלק יתבאר בו ההבדל שבין שלשת המינים האלה מן השמות ' ה. נקראים בשם אחד

יפרש הפרש שיש בין השם ' ו. כ השיתוף שביניהם בין בשם בין בענין"שזכרנו ויתגלה בו ג
שהדבר יורה עליו ובין השם שיורה על מציאות הדבר או על מהותו או על מקרה ממקריו או 

 בידיעת השמות והפעולות הנפעלות בעבור זה החלק יגלה ערות המתפארים' ז. כח מכחותיו
הזכרתם או כתיבתם על צורת ההשבעות המתפשטות בין הצנועים הנחשבים לחכמים בדורנו 

, על זה בעלי שמות מבהילי הלבבות ומפחידים חכמי הפתאים) המתפארים(ונקראים , זה



יהם של ומבקשים מהעם שיקראום חכמים ורבנים ואדונים והם עבדים נמכרים לעבדי עבד
יספר מעלת ידיעת ' ח. והם האדונים והנביאים באמת מכל צד, )הצנועים(מחברי השמות 

יגיד מהות האותיות ' ט. השמות וצורת הזכרתם ותועלתם לאוהבי האמת לבדה לא לזולתם
ולמה נקרא . 'שהוא הראוי להקרא שם המפורש המיוחד לו ית' שנקרא בהם שם השם יתע
ומה הם שאר השמות הגנוזים שאינן גלויים לכל אדם . הנגלה לכלבשמות רבים מתחלפים לפי 

זה החלק האחרון יודיע לכל משכיל מיוחד ' י. ועל מה יורו ומה קדושתם יותר משאר השמות
ההולכים בחשך אשר לא ראו אור בהיר מאיר העליונים , מפורש ונבדל משאר העם

עד שישוב בו . ח כלל הדבורסוד הפועל האמתי המשנה טבע חלקי היצור בכ, והתחתונים
מינו ויהיה חלק מיוחד לעצמו על דרך הדמותו אל מי שבראו בצלמו ] אל כל) [כל לכל(החלק 

וזו הידיעה , ובדמותו ויהיה לו חלק לעולם הבא מושלם ויבורך בשלשה עולמות בכל ומכל וכל
ה זה הענין ותענ, היא לאדם תכלית כל תכליותיו כדמות ראשית מכוונת להמציא בה התכלית

. מן הראש אל הסוף וישוב חלילה אל הראש כפי מה שאנו קורים בתורת השם בכל שנה ושנה
ועל כן אחר השלימי הכל ההקדמה והחלקים השלושים אשר נולדו מן השלשה אחבר דבר 

זה קצתו ארמוז , ואקראהו חותם בתוך חותם ושם אגלה כל דעתי ומי הביאני עד הלום
וכל מי . ב נתיבות פלאות חכמה עם ההתחלה והתכלית"קי הספר לבהקדמה עד שיהו כל חל

ואם הוא צדיק ]. גדול[בו פעמים רבות וימצא סודותיו ונסתריו ויודה לשם ה] יעיין[ש
  : באמונתו יחיה

   

  :הקדמה

יודע אני , זה הספר אשר אני מחבר. א"שמואל אבו אל עפיה הספרדי זצוקל' אמר אברהם ן
יבינם אם הוא חכם יבקש מי שיודיעם לו כפי ]השומעם כש[אשר בעצמי שאומר בו דברים 

דברים ] שכלו[וגם ישתדל לכתוב מדעתו ומ. וישמח בם שמחת עולם] דעתו סובלת[מה ש
ואם הוא סכל בידוע שלא . שנשלם הוא בו] שם[עוזרים למה שהבין מדברי וירוץ בכל כחו לה

] ותלמידיו[, ותו חושב שהוא חכםאין ספק שהתעהו מחשבתו עם הי] על כן[הבין בו דבר 
והוא מבקש להבין מה שלא ] יורוהו[ואם הוא תלמיד נמשך אחר מה ש. חושבים שהוא מבין

עד שלא יחסר לו ] מפי הספרים[שצריך לדעתו ] וילמד[ואפילו אם יחזור , הבינו עד שיבינהו
מו שהובא אליו כ. ובגללו ינצל ממנו ברוב תחבולות, נברא בעולם הזה] לו שלכך[מה שראוי 

הנה בעשותו כן שום חכם כראשון . ערמות ובפלאות חכמות נסתרות ומפורסמות] ערמות[
ואין צורך להזכיר שאר . למעלתו או יעברהו להיותו גדול ממנו וראוי לכך] לא יגיע[הנזכר 

אלא למי ] יתגלה[לא , ה"סודות נעלמות מאד שנזכור בו בע] כיון שהם[העם במקום הזה 
ל לבבו ובכל נפשו ובכל מאודו להעתיק שם השם ממקומותיו שהם ספרי הנביאים שכוון בכ

ולדעת . לבותיהם ולשונותיהם ולחקוק אותו בלבבו חקיקה בלתי נמחקת לעד ולנצח] אל[
ואין [ושמו כשם רבו , ולהודיע לכל הדומים לו אחר היותו שלם ויי אלהיו בקרבו וחקוק בלבו

  : ולא בפועל] בעצם[אבל לא , בכח או במקרהמבדיל בינו לבינו כי אם ] דבר

] ה"שלמה הע[כמו שעשה , ואחר שהדבר כן ואני כוונתי בו התועלת למעיינים בו עם השלמות
מן הדין הוא לרואיו שידינוני לכף זכות , ]כל חכם[וכמו שיעשה , ספר חכמה מכל הקודמים

כחכמי ] שזכרתי ולא[לכבוד השם במה ומפני היותי מקנא . שימצא בו] ענין ומקרה[בכל 
עקר ] ועזבו[, דורנו המנהיגים המון ישראל כשהם משתדלים להשלים תקוני הגופים וצרכיהם

ולא , אשר נשבו ביד ממית עולמית] בני ישראל[האמונה ושורש הדעת ולא השגחו להציל 
 אשר הורגת ]הדרך[וזו היא . שבפדיון שבויי בני אדם יפדו גם הם] מיד המשחית[פדאום 
נשכח ) 'יב' משלי ט" (אם חכמת חכמת לך ולצת לבדך תשא"ומאמר קהלת שאמר . בעליה



ויתרון דעת החכמה , ונמחק מספריהם אחר שלמדוהו וכאילו לא למדו] משכלם[מלבם וסר 
וכמה מהם ומן הדומים להם מן הכתובים המורים לנו שאנחנו יותר מחויבים . תחיה את בעליה
אך אלהים יפדה נפשי "והנה נאמר בתהלים .  ונפשותינו טרם שנפדה זולתנולפדות עצמותינו

מכלל שאנחנו צריכים פדיון על כל פנים מיד ). 'טז' תהלים מט" (מיד שאול כי יקחני סלה
והוא רמז מחובר עם המצוה " וכל בכור בני אפדה"והוא סוד פדיון הבן שנאמר . המשחית

כ כי הרועים העתידים "והשם הבטחנו ג. א השכללפדות הבכור מן הכחות אשר באדם והו
כמו שאמר . יהיו המודיעים לנו דרכי החכמה, לעמוד והמנהיגים אשר ינהיגו בדרכי החיים

הוא ). 'טו' ירמיה ג" (ונתתי לכם רועים כלבי ורעו אתכם דעה והשכיל"י הנביא "ע' השם ית
עוד אלא שכבר הזהירונו ולא . ה"ענין ידיעת אמתת התורה אשר נזכירהו בזה הספר בע

הנביאים והחכמים כולם להיותנו קובעים מדרשות בכל עיר ועיר עד שלא תשכח התורה 
ואם יקום היום איש ממנו צדיק או ). 'כא' דברים לא" (כי לא תשכח מפי זרעו"שנאמר . מפינו

ו מה ויאמר עליו אפיל. ויוכיח פרנסי הדור ורועיו ומנהיגיו על תלמוד תורה, חכם או נביא
כמו . ושהוא כנגד כולן ושהוא קודם לכל המצות בהכרח, שאמרו הנביאים והחכמים מפורש

לא די . 'ודי יוסיף יסיף ומאן דלא יליף קטלא חייב ודי ישתמש בתגא חלף'שאמרו באבות 
עד שיוכלו לומר , אלא ימצאו לו עלילות, למנהיגי דורנו היום שלא יקבלו דברי המוכיח ההוא

כי . ואנו אומרים לו טול קורה מבין עיניך,  לכל אחד ממנו טול קיסם מבין שניךאתה אומר, לו
תואנה הם מבקשים עד שינצלו מכל למוד כמו שעושים הנערים הקטנים הבורחים מבית רבם 

וההמון . עם היותו הוא המציל מן המות באמת, כאילו תלמוד תורה מר ממות. מפני פחד העונש
מי שמך לאיש שר , ם דברי הברורים והפרנסים והמנהיגיםיצעקו ויאמרו למוכיח בשמע

והמשכילים מהם יאמרו בשפה רפה לא יהיה להודיע זה . ושופט עלינו הלהרגנו אתה אומר
ואחרים פריצי הדור בוטחים בחילם וברוב עשרם יתהללו ובזו המוכיח . בחזקה ולהלחם בעם

 ועל דרך נזיפה ועל דרך קללה ועל ויעמדו כנגדו על דרך ויכוח. ה"עד תכלית מדה שהיא ונק
אז . כתים'ללתים ה'זפתים ק'יכחתים נ'עד שיוכל לומר ו] למוכיח שיוכיחם[וראוי . דרך הכאה

והם אשר , כי הוא פוקד עון אבות על בנים ועל שלשים ועל רבעים לשנאיו, לא ינקה את עונם
ואריב עמם "ם בחזקה לכן עזרא הסופר אומר על התוכחת אחר שהוכיח. ישנאו מוסר ותוכחת

וזה מבואר לכל משכיל וזו היא אחת מן ). 'כה' נחמיה יג" (ואקללם ואכה מהם אנשים ואמרטם
, לא להתכבד בקלון חברי ולספר גנותם מפני שאשמח בזה, הסבות שהביאוני לחבר זה הספר

בראותם חכמים מתחכמים והם , והם העם אשר נגע אלהים בלבם, אלא מפני שהמיוחדים
פ שהם "ואע. שלא יטעו אחר טעותם מפני שיצא להם שם שהם חכמים,  מדרך האמתסרים

ואומר עתה בכלל . ה"ויש סבות אחרות נזכירם בסוף הספר בע. רחוקים מכל חכמה כי מאסוה
והוא כי הרוצה ללכת בדרכי השם . דבר קצור ומעולה מועיל לכל דורשי השם ומבקשיו באמת

אין ראוי שיחשוב בלבו שיש , ול תחתית אשר הוא דר בהולדעת שמו ידיעה מצלת נפשו משא
ועל כן ישתדל עם זה . שהוא השגת ידיעת השם, הצלה מן המות כי אם באכילת פרי עץ החיים

אחר שהאכילהו הנחש , ולא ישקוט עד אכלו סם החיים, שישתדל לשלוח ידו בכח אשר בו
זקה כמו שהיה משתדל למצוא וישתדל בזה בח. באמצעות חוה מפרי עץ הדעת שהוא סם המות

עם היותו יודע שסוף אדם , עד שינצל מן המות ברגע, רופא אם השקוהו היום הסם המפורסם
  : וכל שכן אם זה שראוי לעשות על הצלתו מן המות לעד. למות

   

  :ספירות בלימה' י' אוצר חלק א

כי בעל ספר יצירה חלק אותו בחכמתו ובינתו לשני חלקים כדמות חלוק עשר אצבעות דע 
והם כלים לשתי הידים שהם הנפתחים והנסגרים . שהם באדם לפעול בהם באמצעות התנועות

כי בפתיחה יפזרו ובסגירה יקבצו ועל כן . והנושאים והנותנים והמורים על קבוץ ועל פירוד



ן ישראל עמו לברך בהם את הקהל על ידי הכהנים בנשיאות הושמו אמצעים בין השם ובי
שיהיה , אם הוא ראוי לברכם, וצריך כהן המברך את העם. מפני שהן חמש כנגד חמש, כפים

וברכתו היא שידע שם בין שתים עשרה אותיות אשר נזכרהו בסוף , הוא תחילה מבורך מהשם
אם אין בידו ברכת כהנים איך אבל . ואז יוכל גם הוא לתת להם ממה שקבל. ה"הספר בע

והנה בזה די הערה . היוכל אדם לתת ממה שאינו תחת רשותו לאחרים. יתננה הוא לזולתו
ואז יתנוה . למשכילים שצריכים שיקבלו ויתברכו מהשם הברכה אשר היא חיים עד עולם

אלא שמספר אותיותיה , והנה ברכת כהנים ידועה לכל. לבניהם ולתלמידיהם כדי לחיותם
אותיות תיבות (' ג, ה"י, ה"כ' ה כ"י, וכן תיבותיה גם פסוקיה וסימנם. כוון לדבר גדולמ

' החכמה' 'ה"מגל'אשר הוא ' ם"הגל'וזהו סוד . וכשתספרם יחד יהיו כשלשת השמות) פסוקים
עם היותו צריך גם הוא , אשר ממנו שפע הברכה באה לכל הגוף' גבול הלב'ועדיו מגיע ' ח"למ'

  : לה ואז נותן ממה שקבל ממנה לזולתולקבל ברכה תחי

חמש . והנה הספירות הן המחשבות והחשבונות והמספרים המושכלים ונחלקים לשני חלקים
והנפרדים מספרם . 'י'ח'ו'ד'וחמש מהם זוגות והם ב. 'ט'ז'ה'ג'מהם נפרדים באחדים ואלה הם א

ים שחלקום באמרם ושניהם רמז מאמרי הנביא. י"והזוגות מספרם כ, ה והוא סוד הברכה"כ
ל היה מן העפר והכל שב אל "ך אל מקום אחד הכ"ל הל"הכ"וסודם ". ה"ה אמר יהו"י כ"כ"

סימן . ודע כי זה הוא רמז לסוד חלקי השעה הנותרים על הימים והשעות). 'כ' קהלת ג" (העפר
ה הוא "והנה תקצ. ו"ה הנותרים על בי"המספר ההולך לפנים במחזור הירח שהן בסימן תקצ

י "ל בחצ"הכ'חלקים שסודם ' ם"תק'כי חצי השעה . ל"ם אשר הוא הכ"ץ ומותר הי"שרה
  : רמז לחצי השם אשר הכל בו' ה"שע

גם המילה בחצי השם . 'ה"בפ'כאשר חצי השם ' ה"במיל'ואמנם זה הוא סודו כי חצי השם 
י "פעמים ותחבר המלה העולה תמצא חצ' י ה"וכאשר תחשוב חצ. והוא חצי שם הלבנה

והכל יחד שעה , ם"פעמים ויעלו תק' י חשבם ה"וכן עוד חצ. ם חלקים"והם תק, ל"ה בכ"עהש
ז הם סוד מחזור הירח "ה עם ר"ועוד תפ. של השם' חצי י' וזהו ענין היות ה. אחת שלמה

ח "ש שלי"וסוד חמ. והוא נתלה בחצי שעה, ל להשלים חצי שעה"לאחור וחסר מחלקיהם הכ
דרך שנית . עות'סודו ש' ילות ש'סודו ל' מים ל'סודו י' לקים י'ודו חס' והוא נוטריקון גם כן ח

נים שהם מתגלגלים חמש כנגד חמש והן הספירות באמת 'חזורים ש'דשים מ'ש סודו ח"חמ
ר "ם כנגד ק"והנו גם כן ח. יובלות נתלין על חמה. שמטין נתלין על לבנה, ח"ועוד סוד שלי

הנמצא ' והוא סוד ה). ח"שלי' ר גימ"ם ק"ח(שני ד "ם שהוא א"ר כנגד ח"גם ק, ד"שהוא א
ה וספירת 'על כן ספירת זה חמש. ג שהם שבע ספירות ושלש ספירות"שהנשאר זו, ו"בשם כ
ע "ש שב"של(א "ז ב"ע סודם ג"ש עם שב"ועוד של. ה וסודם שם אחד כנגד שם אחד'זה חמש

היו כמספר השם ה י"ה עם שלש"ה גם שבע"ה עם שבע"ובעדות חבר שלש) 'אלף ב' גימ
שזהו פירושו של השם ". י רכב ישראל ופרשיו"י אב"אב"שהורה עליו מאמר האומר 

  : ה"ולפנים נגלה לך מזו הדרך פלאי פלאות בע. המפורש

דברים " (שבעה שבעת תספר לך מהחל חרמש בקמה תחל לספר שבעה שבעות"ואמנם סוד 
 נאמנה עם טהרת ענין יום השלישי ושלשה ספרים ספר וספר וספור יעידו לך עדות). 'ט' טז

והיות ברית יחיד מכוונת באמצע בשני . ומעשר ספירות, ויום השביעי על כל מה שרמזנו
והוא אבר מיוחד לפעל הקיום המיני לשמור הפרי ) הגוף(מקומות הגוף האחד שנברא ממנו 
. ת קדשולא עוד אלא שדוחה את השבת שגם הוא אות ברי. והורשם בברית והיה לאות בשבת

והוא גם כן ) השני(, ועוד יתבאר במקומו. יורה לך על דרך אמתתם המציאות הכללי והפרטי
ולולי . יעיד עדות יותר קיימת שהוא ברית לשון והוא למעלה מברית מילה במקום ובמעלה

והנה . ולולי ברית לשון אין קיום בברית מילה, ברית מילה לא היה אפשר לקיים ברית לשון
' ה"ת מיל"ר ברי"ו ספ"עש'והנה . 'ה"ת מיל"ף ברי"ר סו"עש'סודם ' ת בלימהעשר ספירו'



מחוברים ' ד'ג'ב'וכל ארבע הם עשר על דרך א. נמצא סודו ארבע חיות הכוללות שמים וארץ
שהוא שתי וערב לפרסם זה שכך אנו עושים ' פרס מילה ברית עשו'ולפיכך היה , יחד ונספרים
תאוה לכבוד השם ואנו מגלים העטרה וחותכים הבשר היתר אנו כורתים בבשר ה, זאת הברית

ובמילה אנו חותכים אריגת השתי ובפריעה אנו חותכים אריגת , שתי וערב ואתנו ברית שלום
והדם לנו לאות אשר על שתי המזוזות ועל המשקוף וראה יי את הדם ופסח על הפתח . הערב

והשאר מובן , )'שמות יב(את מצרים ולא יתן המשחית לבא אל בתינו לנגוף ועבר יי לנגוף 
וינצל מההשחתה מי שהוא בתוך . ומאמרו לנגוף יובן הסוד שהמשחית נוגף את הגופים. מזה

ולא נשחת האבר אשר הוא כלי התולדה בעבור המילה אבל נתקן לפי . הבית בעת עבור הזעם
  : ה"המכוון בו כמו שנאמר במקומו בע

ועל זה . וכך השנה וכן העולם והנה שלשים ספירותוידוע שגוף האדם נברא בספירות עשר 
. ל להודיע שהוא יתברך אחד עם כולם"וקרא שמו א' י'י'קבלנו לכתוב השם בשלשה יודים י

והוא שנקרא נפש חפץ בשם כלי כך הזמנים ארוגים , וכמו ארוג שתי וערב על פי ספירותיו
שרה 'טיה י'והנה הפכו נ. וטה'רד נו'ולה י'ן חתומה שסודה על כל גלגל ע"עליהם עי, שתי וערב

כי ארבע רוחות שיש בעולם והן לצד מזרח מערב שתים קו נגלה למעלה כדרך . קומה'ע
ולצד צפון ודרום שתים קו נגלה מלמעלה . השמש ביום וקו נעלם מלמטה כדרך הלבנה בלילה

התנועות ומתהפך זה לפי . ביום וקו נעלם מלמטה כדרך הלבנה בלילה] השמש) [הירח(כדרך 
. ומאמתו זה הנה הוא להודיע שהכל נפעל לפי ספירות התנועות בנקודותיהן. בקיץ ובחורף

ולפיכך אם נאמר שום דבר על דרך ספירת מספרים נחשבים או נמצאים אל יקשה זה בעיני 
קוראים מפני שכבר באו בספרים רבים דברים מורים שהמספר בה כוונה ראשונה מיוחדת גם 

כ על מה שהוא ענין כוונה מיוחדת על כל מה שנכתב בזה ומה "יך להזהירך גואין צר. כוללת
כי הוא שרש כל כוונתינו בכלל . שיכתב עוד מענין דרכי צרוף האותיות עם כל כלליו ופרטיו

מפני שהוא ראשית כל . שאילולי הוא ואמתתו לא היה אפשר לחבר דבר לא לי ולא לזולתי
ורים המורכבים מאותיות בכל תיבה ותיבה ומפני שהוא הדבור בעבור צירוף הלשונות והדב

  : ובו יורכבו והורכבו כל המרכבות כולן מסוף העולם ועד סופו, ראשית היצור כולו

ועם היותי בלתי מזהירך על קבלה זאת שידעתי בך שכבר קבלת בשלמות והיא אתך ידועה 
עוד היה אצלי . רה עליהואם כן אינך צריך אזה, בפועל ומתפעלת ממך בכח קרוב אל הפועל

להעירך עליה כדי שתשתדל בפעלתה עד שתוציא מה שבידך בכח אל פעל שלם ויהיה אצלך 
וידוע שעם היות בדרך זו קושיות רבות . כדמות הנעה והערה ואצל זולתך תהיה אזהרה

אין משיבין , בענינים כולם או ברובם אינה פחותה אצל הכל יותר מן הדרשות שנאמר עליהם
ולא המשלים והחידות העמוקות . ולא מן ההגדות שנאמר בם אין מקשים באגדה. דרשעל ה

ואל תחשוב שאני חושב שהם . שדי בהן בשמוע הלמוד עליהן זה הדבר משל הוא או חידה
אבל . דרכים שווים למה שזכרתי ואמרתי שאין זה פחות מהם כי זה ערכתיו לפי דעת השומעם

י מפני שאלה הענינים בם יתגלו כל סתרי המציאות וכל סתרי אני אין דמיון מעלה ביניהם אצל
ועל זאת החכמה האלהית המנבאה את האדם אמר שלמה . התורות מה שאין כן בשאר חכמות

". רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כלנה", "אשת חיל מי ימצא"בסוף משליו באלפא ביתא ד
ירות ועל דרכיהן ועל כל הדומה להם פ שאני יודע שזה שאמרתי ואומר עוד על סוד הספ"ואע

אבל שאר , יכחישוהו רוב החכמים מפני שלא קבלו דבר מדברינו אלא בזה הענין כפי הראוי
הוא אצלי כמרקד בין הצלמים וכמנגן בין , העם המדבר אתם בדבר מזה המין גדול או קטן

 יכחישו כל ואיך יתכן לדבר בזה עם מי שאינו מכיר אותיות אחר שרוב מכיריהם. המתים
  : דרכיהם אלה או רובם

ואחר זה אומר עוד כי מה שתלה החכם הברית המיוחדת בשני אברים שהאחד מוליד גופים 
ולא . במאמרו וברית יחיד מכוונת באמצע במלת הלשון ובמלת המעור, והאחר מחדש נפשות



 חכמה באמרם בכיוצא בזה אם אין, חלקן לשתי בריתות עשה זה מפני שידע דהא בהא תליא
כי בחכמה מציאות הבינה והבינה מגדלת . דהא בההא תליא, אין בינה ואם אין בינה אין חכמה

ואל האזנים כי ערלה אזנם . ערל שפתים, וגם התיחסה הערלה אל שפתים. החכמה ובה קיומה
כי כל הגוים ערלים וכל בית "ונאמר . ערלי לב וערלי בשר, ואל הלב ואל הבשר. מלשמוע

אם כן המילה הזאת ובריתה לא תתקיים עד שיהיו ארבעה ). 'כה' ירמיה ט" (לבישראל ערלי 
ואחריה פתיחת הלב בתנועת קבלת הבנת . אברים אלה ואטום מלדבר בלשון הקדש

ולא ישוטט במחשבתו בלבו כי אם בספירות השם . כי זו היא כריתת ברית מילתו, המושכלות
  : צאתו באמתובספריו ואז יתכן שתושג הכוונה הראויה בהמ

ואמרי זה בספירות שיעיין בם וידע כי הראוי למנות אותם במנין שלם קיים והוא בהיותם 
וכולם ' ג'ג'מפני שתשע ספירות נמנות ג. עשר ספירות ולא תשע גם עשר ולא אחת עשרה

והם ' ו'ב'ונמנות א, והשתים מתדמות' ד'ד'ונמנות א. ואין זו דומה לזו' ד'ג'מתדמים ונמנות ב
וכן , בשתי אותיותיהן' א'ד'הן דומות כמו ד' ה'ב'אבל ב, בלתי דומות' ה'ג'וכן א. י דומותבלת

' תיבות וכלל מספריהם ו' בהכרח ו' ו'ב'ספירות לבד ויתחייב מצירוף א' והנה אלה הם ז. 'ז'א'א
ר לבושה "ד והד"הו"ד כי "ומצורף מטה הו. ה"ה הראשונה ושמה מט"והיא המד' פעמים ט
מפני שהיא טוה הדם ומכינה אותו לקבל השזירה והפתול והבשול ".  על לשונהד"ותורת חס

ובמדה ההיא , כי הוא החוטים והגידים והמוחים והליחות כולם בכח. והלבון והצבעים והאריגה
. יוצאים לפועל להיות כל אחד במקומו כפי מה שהוא לפי הראוי לו בשלמות ובתמימות

ו לפי הרמז הנזכר במספר "ו עם ט"תיבות הרי ט' כ ו"רופה גויתחייבו מצי' ה'ג'והשניה היא א
' ו והם ו"ו ט"י ויצא מן ט"ה בשניהם וכללם חצ"ה מט"הנה מט, והנה מספרם מטה. הראשון
. ד"ח למו"ועליהם נסתם כ. י"ם ח"ם שהוא דומ"ם ללח"י והאותיות האלה הם מחיי"פעמים ח
ק ידוע ותחתיו דם "ג ובידו ח" שקראוה מנהילה"על עג(..) ג "ן ויקרא מנהי"ה לבו"ועל כן הי

  : החולות שהוא דם הזנב

והנה נברא אדם . ה"ח מ"ק נ"חברם ותמצא כאלה ד. ו כמו באחדים"ו עם ט"הינו ט' ד'ג'ועוד ב
ם כולו והוא המין הנחמד מכל המינים "ם בזה הסוד בשלשה שמות השם והוא כולל העול"בצל

חברם ותמצא זמן " ר"ר ויהי או"ויאמר אלהים יהי או"ו ורמז. ל ממין בני אדם וסודו אור"ר
וסוד . ה"ה וכ"ה ורמזם ויפן כ"י הוא וכ"וסוד ויה, ה"י הוא כ"ואמנם סוד יה. מיני דמיון זמן

ובאמת . ה"ו שבת ליהו"ם שהוא כל"ה והכל יו"ה ולבנ"ה שהם מנהיגי חמ"ה ובינ"ן חכמ"ויפ
ויקרא "ועל כן נאמר . ידיעתו יקדש את השםה והיודעו יקדש כי ב"ח יהו"כי הוא תלוי בכ

ה בסוד זה אגיד לך נפלאות במקומו שתשמח בהם "ובע". אלהים לאור יום ולחשך קרא לילה
ד וכן "והנה נ' ז'א'ז וכן א"תיבות והם כ' יולידו ג' ד'ד'ואולם א. הרבה אחר שתקבל הקדמותיו

דם , ם"ם אד"ב וסודו אד"ע'ט'כל טוה' אינו מקבל צירוף והנה ט' ג'ג'א אבל ג"והנה פ' ה'ב'ב
, כי אדם. ם"ם אד"ם בצל"אם כן נולד ממספר כל צרופם אד, ם"והראשונים לבדם בצל. בדם

וכשאמר עשר ולא תשע מפני שתשע ספירות מחוברות כפי סדרם . אדם מוליד וזה ידוע
ה "יגם ' פעמים ט' ה והם שוים לאמרך ה"פעמים י' גם ג' פעמים ה' והנם ט. מספרם אדם

ה "י בחמש"ברביע"אימתי בתקופת תמוז כאמרו " ה דבר יי"ה הי"הי"וסימנם ' פעמים ג
והנה תקופת תשרי עושה . ה"ה י"סודו י" בשלשים שנה"ואמרו ' ה והיינו ט"וסימנם ד" לחדש

  : ט פיטורין ונקרא אגרת"ט והנה הוא סימן ספר כריתות ג"תמיד בסימן ג

ד "ה יו"על אסתר ועל מרדכי היהודי מהם תבין כי דרכי יואם ידעת מה שאמרו בענין המגילה 
י ונאמר עליו "ד במספר הספירות ונקרא בשם שד"ם יו"וכן ראוי להיות דרכי היהודי. ם"ה

והנה אסתר . והשער ההוא הוא הכללי. ם"ם ה"י יהודי"ו דרכ"שהוא יושב בשער המלך ודרכי
ה ובתוכו "האגגי אשר סביבו אהיה ועל כן נצחה את המן בן המדתא "ר המלאכ"המלכה סת

זמנם ראש היום וראש הלילה חצי היום ' והם סימני תקופת ניסן בד. 'ו'שסודם א' א'ג'מדת ג



. ם הוא לארבעתם"ש והשאר ידוע מזה וסימן א"והנה סופי הראשונים בסוד השמ. וחצי הלילה
א לשון יון ש ושם אסתר כשם כוכב כי הו"ש ורא"והנה אחשורוש אחיו של ראש וסודו חו

ה "ם והנה יהו"ה אד"והנה סתרי דרכי יהו. י ואני אסדר כתרים"ר כתר"ם סת"ושניהם יחד א
א מדת המן וזה מידיעת "ן או ה"מסתיר דרכי אד והמקטרג אומר אני הוא מדת הזמן ואמנם זי

וישאר ' ל ותעשר מהם העשירית היא א"ועל כן עשר ספירות מחוברות הם הכ. השם בלא ספק
רק השם . ד"ח גי"י וסודם ראש וסוף כלומר ראש וזנב שהם מ"הרי אדנ'  העשירית יד גם"נ

ך והשלישי שוכן בדם "ה וזנב והראשון הוא הראש ו"ד באלי"ד והנה גי"הראשון לבדו כב
בחלום אדבר "ח בו כמו שנאמר "ם למ"ובלב גם הוא כולל לב ומח ועל כן הוא המדבר בחלו

ר אדבר לו אלא בו מכלל שהדבור האלוהי לאדם הוא כח בו כי לא אמ). 'ו' במדבר יב" (בו
  : להתגלות לאיש אשר החכמה בו והבינה בו

ח ונמצא כח האדם בו כאשר דמו כח בו גם דמו בכחו כאשר "ם בכ"והנה הדבור באדם הוא ד
מלא 'כמו שתאמר . 'ה מלא"י'והוא ' הוא דיין'כן ', הוא עד'כאשר ' ם"אלהי'והנה . כחו בדמו

מגו ' 'הכונה' 'מבדיל' 'ם"בלי ד' 'ל"נבד'קשה מאד כי הנהו ' ו"למוד'גם ' ה"ד גבו"סו'וזהו ' הוד
רוח יי דבר בי "' והעד'. 'יסודו'תמצא ' ובמגלה' 'המוגבל' 'גלם בהו' 'ה"ו מגל"ב'אשר ' ב"הל

" ורוח נכון חדש בקרבי) "'ב' יחזקאל ב" (ותבא בי רוח) "'ב' כב' שמואל ב" (ומלתו על לשוני
ושכנתי בתוכם וידעו כי אני ) "'ט' הושע יא" (בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר). "'יב' תהלים נא(
ועל עשר ספירות אמר המחבר הבן בחכמה וחכם בבינה בחון . וכן רבים אין חקר להם" יי

והנה הודיענו בדבריו מה שכבר . בהם וחקור מהם והעמד דבר על בוריו והשב יוצר על מכונו
ועל היות ,  החכם באמת המשיג ההשגה הזאת על ידי הספירות מבין בהכרחזכרנו על היות

ואל זה רמזו באמרם ואם הוא חכם ומבין מדעתו מוסרין לו ראשי . המבין בהם חכם בהכרח
והורנו זה . והמוסרים ההם פעמים הם אנשים חכמים וידועים ופעמים הם מלאכים. הפרקים

] והחכמה עומדת[ההבנה בחכמת הספירות החכם שסבת העמדת כל דבר על בוריו היא 
בהבנתם ובהם בחינה כלומר אותות ומופתים מושכלים ומהם בעצמם החקירה ועם קיום 

הנה תגיע ההשגה השלמה לשלם . מופתי המושכלות שזאת היא קימות דבר על בוריו בלי ספק
. ואיוהבוחן והחוקר הזה אשר השיב יוצר על מכונו כלומר שהכיר מעלת קונו על כל בר
ואמר . והוסיף עוד דברים אחרים בהודעת ענין הספירות מפני שעינינם עמוק עמוק ומי ימצאנו

עשר ספירות בלימה מדתן עשר שאין להם סוף ודברו זה נכבד מאד כי הוא רצה להודיענו 
ואם הם עשר הנה נראה . שאין הספירות גויות שכל גויה יש לה סוף והספירות אין להם סוף

והנה רבבה שגם הם עשרת אלפים , והנה אלף שגם הם עשר מאות,  עשרותשגם הם עשר
ולא אמר . ועל זה רמזם על דרך האמת ואמר מדתן עשר שאין להם סוף. וככה עד אין סוף

  : י שלא אמר מדותיהן אבל מדה אחת לכולם"עשר לבד בלתי הזכרת שם מדה ואעפ

וב ועמק רע ולא אמר ראשית ועוד זכר העמקות באמרו עמק ראשית ועמק אחרית עמק ט
ואמנם זכר עמקיהם אשר אין ספק שאין להם . ואחרית וטוב ורע לבד כי אז נראה שהגבילם

והוא . ואחרית יורה על סוד ויכולו השמים והארץ, וראשית יורה על סוד מעשה בראשית, סוף
 נאמר החלול הידוע שעליו. סוד האדם שהוא האחרון לכל הבריות והוא השומר השבת מחללו

ואפילו עם התשובה ההמונית . היה שקר גמור... ז כאנוש מחול לו ואם היה כ"שאפילו עובד ע
שהנה נאמר בדבריהם . ז יהיה נמחל ענין עובדיה בעבור שמירת שבת"שהיה אפשר שעם הע

ז מודה בכל התורה כולה ודי בזה "ז ככופר בכל התורה כולה וכל הכופר בע"כל המודה בע
. ם שמירת השבת וזכירתה ידועות מהשמטות והיובל הנודעים עם הספירותואמנ. למשכילים

ואמרו טוב ורע רמז על סוד עץ הדעת טוב ורע ועל עמקי עניניו ועמקי השש קצוות גם כן 
כשזכר הם מורים על כל חכמת התכונה ועל מציאות הזמנים והתנועות בם לפי מקומם 

והנה רמזנום . בתך לא תמצא אחד מהםשאם תסיר הארץ במחש, המשוער אל מושבות הארץ
  : בשם עין בראשי תיבות



י אל מלך נאמן שהוא "ואדון יחיד שסודו ויחודו אדנ, והשלים מאמרו הנכבד באמרו אחרי זה
ל לעולם ולעולמי "ר, אמן לכל אמן מושל בכולם במדת שלום ממעון קדשו ועד עדי עד

 מורה על היות ההתחלת הכל מאתו של מלת ממעון קדשו' ובאות מ. עולמים ולנצח נצחים
ועוד אמר ועד שתורה בו על ממשלה נצחית אבל מתגלגלת לקצים לפי הנמצאים שבם סדרי 

  : הממשלות ומערכיהם משתנים בזמנים

בזה הודיענו אמתת הנבואה . עשר ספירות בלימה צפיתן כמראה הבזק ותכליתן אין להם סוף
וצפית , מיד כל המשתכל בצפית המרכבהוכך חכמים אומרים ת, ומהותה באמרו צפיתן

ה ענינה הרכבת אות באות ותיבה בתיבה "ל שהם מקובלים מן הנביאים ע"המרכבה אצלם ז
ם שסודם בפרי זכר ונקבה מעשה מרכבה "ש מורכב ומורכב עם אש"כי הנה אמ. ושם בשם

וכן הרכבת מקרא עם מקרא והשרש שלהם הרכבת הכל מעשר . שהם מורכבים שם בשם
' ב'ומן ב' א'א'א'מן א' וד' א'או מן ב' ב'ומן א' א'א'מן א' וג' א'הוא מורכב מן א' שהנה ב. רותספי

ומן ' א'ומן ד' ד'ומן א' א'א'א'א'מורכב מן א' וה' א'א'ומן ב' ב'א'ומן א' א'ב'ומן א' ג'ומן א' א'ומן ג
'  וכן כולם וההתחלה מן א',א'א'ומן ג' א'ג'ומן א' ב'ב'ומן א' ב'א'ומן ב' א'ב'ומן ב' ב'ומן ג' ג'ב

ודע זה כי זה כל האדם וזה מפני שכל המרכבות הורכבו בכח השמות והספירות . אחד
כי מפני שנחתמו . והאותיות והנה הם אתנו ומלמדים אותנו איך הורכבו כל ההרכבות שבעולם

וכשיצפה אדם בהם כראוי יראה בם . בה נמסר מפתח ידיעתם ביד צופיהם ורואיהם ומכירם
ואמנם . ל המציאות כמו שיראה פניו בתוך המראה של זכוכית ופני כל העוברים והשביםכ

כשיתחיל כח השפע להתראות ולהתגלות למשתכל במראה האותיות והספירות יתראה 
". והחיות רצוא ושוב כמראה הבזק"בתחילתו כמראה הבזק בדמות ענין החיות שנאמר בהם 

רצוא ושוב ועל ] והחיות[ שוב למקום שלכך נאמר והנה גלה זה לפנים באמרו ואם רץ לבך
ז שהוא "והוא סוד הבזק ובין שניהם ר' העגול'סודו מראה ' הבזק'ומראה . דבר זה נכרת ברית

' ברק החכמה'כן ' כמזרה האבק'וסודו . 'ר'ז' ש'ו' ת'ה' ג'ב' ד'ר ומתחלפין באלפא ביתא דא"או
ן "ק מזו"נה אבנים כלומר אותיות וכן אבוה. כלומר כזהר מהאבנים המאירים' כזהר מהאבק'

וכבר . ם"י נעל"י מאיר לב חכם בפיהו שהוא כבוד פנימ"כן הש. והן אותיות שמאירים מזיום
נאמר מבואר בכל הנביאים כולם השתכלו באספקלריאה שאינה מאירה ומשה רבינו השתכל 

כי אם עם ומאמרם השתכלות לו ולהם תבין שכולם לא נתנבאו . באספקלריאה המאירה
  : ההשתכלות והצפיה והעיון בעצמם

ואמר . וכן אומר על השם לפנים צופה וממיר ועושה את כל היצור ואת כל הדבור שם אחד
כי ראשית העיון בדרך זה נקרא צפיה והמשתכל בה , בסוף הספר וכוון שצפה אברהם אבינו

ה "ין הפרש בין צפיואם כן א. ו"ש והם ה"ת ב"פ מתחלפות בא"נקרא צופה מפני שאותיות צ
צ הוא "צ פ"וזה סודו מ' ק'ק'צ לעד שהוא משלש על דרך ק"והנה סוד שם מצפ. ה"ובין הוי

ם "ם ח"צ ויתעלה הכל ש"צ פצמ"צ פצפ"ויהיה מצמ, הפכהו על דרך יהיה והוה והיה. ה"יהו
ת והנה שלשתם דבר אחד בעדות השמות ולהם "ם כפלם ויהיו פ"ם וישארו ר"הפרד מהם חצי

מיכן ראיה על צפית . של פת' ו ביום הכפורים שהוא י"שמות הרי אג' ו והם ג"אותיות הרי א' ו
" בן אדם צפה נתתיך"והנביא נקרא צופה שנאמר . המרכבה ועוד יושלם ענין זה במקומו

וכשתחבר המצוי מן השם אם המצוי של השם . וכך אמר צפה ברוח הקדש) 'יז' יחזקאל ג(
צוה וצופה ומצפצף ומצמצם לשכינתו ומשרה זיוה על ישראל עמו היוצא ממנו תמצא שהשם מ

ואין זה כדמות הבזק שמאיר ועוד . ומפני זה אל התכלית כי אין להם סוף. כשהם צדיקים
ואל כן אמר . מתגבר ומגיע אל תכלית כי זה למשל ולחידה נאמר לבד בעבור קרבתו אל הענין

מבהיק ומבזיק ומבריק ולא כדמות אור כמראה הבזק ולא אמר כברק או כבזק שהוא דבר 
אבל הוא ענין שאין לו . השמש שמאיר בשחר והולך ואור עד נכון היום ומגיע אל התכלית

ואם כן אין שום חי שיגיע בו עד הסוף לפי מה שהוא אכן מגיע אל צרכו ואל מה שמספיק , סוף
ה " דברו של הקבואמר ודברו בהם ברצוא ושוב כלומר, על דרך משל, לו בו כדמות העשר



, כי כמו שהלב רץ ורואה ושמח ורוצה לקבל. כשמדבר בהם עם אדם מדבר בם ברצוא ושוב
עוד תפרד הנשמה ממנה וימות הרואה והצופה אם לא ילוה אליו עזר אלהי או ישתגע או יצא 

' ואם ירצה לקבל סיעתא דשמיא כמו שנכנס בשלום יצא לשלום כר. לתרבות רעה בצאתו
חבריו נכשלו ועל כן שם השם הזה הכח על דרך שירוץ וישוב מעט מעט עד שלא אבל . עקיבא
  : כל שכן החלוש בטבע, כי חמר כל אדם חלוש על זה. ילאה

כי הוא ראש הצפיות והוא הראשון שפוגע באדם בעיינו , והנה נקרא צפון בסוד מלשון צפיה
שהוא , מת חוש המשושמפני שממנו התחיבה מציאות הקרובה לאדם והוא בא. בצפיה ההיא

אלא שכולם גופנים , מביא הפועל לידי תאוה ולידי הרהור ועדון ושמחה וששון ומשוש וגילה
והוא , ן"ן צפו"ם וקרא שמם צפו"ועדונים מאוסים כלים לשעתם והשם צפן צפון בשני בתי

 ונעשה לנו'והענין . ץ"רמז למאמר אנשי המבול בדור הפלגה שאמרו ונעשה לנו שם פן נפו
ונפל , ם באה"לשם זה אשר ממנו מדת השלו' נענשו משלוה'ועל כן ' מלשון שעונה' 'שם

. והוא שנער וסוד שניהם לב בן רשע' בבל'שהוא ' בלב'ביניהם בלבול ונפוצו והבלבול היה 
מנעריו כתיב חסר כי הוא רע מכל שמשיו " כי יצר לב האדם רע מנעוריו"כלומר בן יצר רע 

). 'יב' משלי כט" (ב על דבר שקר כל משרתיו רשעים"מושל מקשי"רשע ועליו נאמר בהיותו 
כי לא יתחייב פועל רע אלא מלב רע וממחשבה רעה שהוא משכנה וכשהוא משכנה וכשהוא 

והנה הוא מצויר באד מקשה ועל כן משקה באד כמו שנאמר . ב בלי הקשה יקשה הלב"מקשי
אל תקרי והשקה אלא והקשה , )'אשית בבר" (ואד יעלה מן הארץ והשקה את כל פני האדמה"

וזה מעשה . והוא הרהור משקה הגוף או מקשה אותו, וכשהוא טוב אמור והשקה, כשהוא רע
ואד . או משקה הגוף מהנהר היוצא מעדן שהוא מהמזרח כאמרו מקדם. המנורה שהיא מקשה

ם השם זה שנאמר עליו יעלה והשקה הגיד בו על היקש הויה בראשו ובסופו שנחתם בו ש
  : שבעדו ימצאו הקהל ישועה

ד "אבל היום ראשו ואמנם הפס, ם מה שאמר ואד יעלה מן הארץ לב רע תוכו"והנה עוד היו
רק הביאני לדבר בצפון שהוא . ולטוב רם עד יוסף להבה וענין הקצות יבואר לפנים. סופו

והבא . ליהואמנם צד צפון פתוח והבא ליטמא פתחין . הגנב הנגב הנקרא דרום ושניהם צד
כלומר הבא ) 'כ' יואל ב" (ואת הצפוני ארחיק מעליכם"ליטהר מסייעין אותו כמו שנאמר 

ועל כן נשבינו ועדיין לא נפדינו עד שנסגור שעריו כמו . שמשכנו כמשכנו עד היום, )ליטהר(
ואמר ולמאמרו . השם יצילנו מידם, שנצטוינו וננצל מידיו ומיד כל חבריו אשר כולם שובינו

פה ירדופו ולפני כסאו הם משתחוים מפני שהרודפים אחריו הם שני מינים רמזם במלת כסו
א כס ופה ירדופו ופירושם "כסופה ועשאה מורכבת להעלים הסוד והוא ולמאמרו שסודו ולרופ

של ולמאמרו יורה על השמות הקרובים לו ויהיה על זה ענינו ככה למאמרו שהוא ' כתוספת ו
ה שהוא האור הסובב סבוב הדבור "ר הליל"כל מולד לאחור שהוא אוז שהוא סימן חלקי "לרפ

והנה . והוא סימן שלשת שמותיו) 'טו' ישעיה סו" (וכסופה מרכבותיו"שנאמר . ו"ה פ"ו ס"כ
וכך אמרו חכמים צורת יעקב חקוקה בכסא הכבוד . ה"ה וסוד כסאו לבנ"ה מיל"בם מולד גם פ
אצלנו הוא גלגל ) 'א' ישעיה סו]" (ץ הדום רגליוהאר[השמים כסאי "ונאמר , וחקוקה בלבנה

והנה פעם נראית מלאה ופעם חסרה ומהלכה כסדר לעולם כי עלייתה מן המזרח תמיד . הלבנה
והנה דרום דרום שנאמר . וירידתה במערב תמיד ונטיתה לדרום ולצפון תמיד בחזרת חלילה

ם "זה בכשפים ועליהם כשפנים ואם כן "ע הנמצא בכשפי"י הטב"ן הוא שנו"ן צפו"ואמור צפו
ע בנפש ואחר כן במה "י הטב"ר שנו"והנה כח ארבעתם ש. ם בכשפנים"ם דרו"שהם דרו

  : עד זו המעלה(.) שהוא חוץ 

אמר . עשר ספירות בלימה נעוץ סופן בתחלתן כשלהבת קשורה בגחלת זה משל לספירות
שזהו מה (..)  אמנם (.)יש להם (..) תחלה ואיך שב לומר ] אך יש להם[שאין להם סוף 

יחיד וזהו שאמר שאדון יחיד ואין לו שני ולפני ' אדון וסוד י(..) שרמזתי לך כי תחלתם וסופם 



עד עשרה כל מספר מיוחד לבדו אבל מורכב מאחד או מחובר ' והנה מא. אחד מה אתה סופר
ם צד הרכבתם כלל משו(..) המורכבים שהרכבתם אינה אחדות שלימה (.) מספירות או מחלק 

הקרובים אל היחוד על המיוחד יותר ממה שיורו עליו המורכבים מהמורכבים (..) ואם כן ראוי 
י ובשם "ה ובשם אדנ"ונמצא זה בשם אהי(..) לבד מורה ' ואם כן היה מן הדין שהיה א(.) 

אלא שמצאנו השם המיוחד לו והוא שם , (..)'ם והוא סוד י"וסופם הי' ם מתחילים בא"אלהי
ה "והוא לענין ספירות שהתחלת חלוקם השוה היא הו' שנאמר במקומו שמתחיל בי] ה"יהו[

והנה אמר פה נעוץ (..) מקום פירוש בלא ספק מפני (...) במה ידמו אל הספירות (...) כלומר 
ר וכענין "ר שק"ת וסוד קש"ת אמ"סופן בתחלתן כשלהבת קשורה בגחלת וסוד גחל

בגוף שהוא (..) קשר אמיץ וסודו הקשר הנפש (...) מציאותינו כלומר כי השקר בו אמת גם 
בו סוף מצדו שאינו סובלה באמת שלולי שהוא אינו סובלה לא (..) גולם או חמר לה והוא לה 

ף וכן "ד ושמו אל"אח' היתה לעולם ממנו כמו שאין צורת חמר הגלגל נפרדת בהיותו ספר א
(.) ' ף הוא כלי לנשימה ואומ"א(...) ח שהוא "ד ל"שמורה על נשימה ועוד א' והוא א(.) סוד 
כשלומו (..) והנה מפני היות מציאותו הראשונה (...) לאחד וכן לאף השני הימני כי (.) אף 

ן "מאי(.) ו שממלא "שם מלא ושמו תה(.) שבו (.) תחלה אחר התפלה באמרו שלום לשם 
גם (.) י שמאלי סוד כ(..) לימיני הנה סודם שלום לשם (.) כ "ובעד יום הכפורים חודש ואח

אדם כלומר הוא בדם (..) שהוא שם למלאך שהוא (...) בשמאלי סובב האשה אבל ימיני (..) 
הנה (..) ' ר שיצאו ב"ש(..) ' ספירות כפולם ויצאו מן ה(....) ' אשר סוד נלמד מן ה(..) באש 

וסודו ' כולו אזה (..) ד חמישי מעוקב "א(...) שמות ' נכללו בם מד(...) השם שלם והתחיבו 
ר ונגלה בכסלו בחבור השמש עם "י או"ה והנו השמש שממנו אור היום ועלה הסוד יה"י

" ם"ויקרא אלהים לאור יו"וסודם ". ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור"השמש ויתקיים בו 
' זכריה יד" (ביום ההוא יהיה יהוה אחד ושמו אחד"ה והרמז עליו "ה והי"י יהי"י ויה"שסודו יה

  : ועל כן נאמר ולפני אחד מה אתה סופר ואם לא נספור במחשבתנו לא נכיר קוננו. )'ט

עשר ספירות בלימה בלום פיך מלדבר ולבך מלהרהר זה פלא גדול שאנו אומרים שזה הענין 
וזה אי אפשר לנו אלא . חובה עלינו למעלה מכל החיוב להוציא השכל שאתנו בכח אל הפעל

כ שמלת בלימה מענין "ומורה ג, נו עתה בלום פיך מלדברואיך אומר ל. באמצעות הדבור
וזה כי הספירות מציאותם לפי , ואמנם בטוב אמר באמת. והורה שההרהור בלב, בלימת הפה

ואשר בספרים . מקומות ידועים לכל בקלות והיא בספרים ובפיות ובלבבות' סימני האותיות בג
 בכח ואשר בלבבות קראוה רוחנית מכל היא המונית ומינית ואשר בפיות אינה גופנית כי אם

וזה לא זכר ההמונית אבל הזהירנו על הקרובה לרוחנית ועל הרוחנית בעצמה וציונו על . צד
וזה מפני פחד הזכרת השמות במקרה שהיה ראוי להזכירם . מה שהיה ראוי לצותינו בלא ספק

ח פעולת הספירות בפה ולא יסופק זה למי שיודע כ, בלב אבל לא בפה עד שיוודע ענינם כראוי
וזה שבשעה שהאדם מדבר בם ומתחיל להניעם בחזקה יכריכוהו להוליד מתוכם דברים . ובלב

מחייבים כפירות באמונות האמיתיות ויותרו כל קשרי העידות והעריות שנאסרו בלשונות 
ויחייבו דמיונות שאינם אמיתיות מפני הרגל הדבור החיצוני הקשור במבטא בפה בחמשה 

תיו ואם ימשיכם כך יטעה ולא יתגלה לו מהם לבד לפי הראוי ועל כן אמר בלום פיך מקומו
  : מלדבר

אבל העיון בהם בחכמה ובבינה ובחינה וחקירה כדי להעמיד כל דבר על בוריו ולהשיב יוצר 
כ "ל בלום ג"ואומרו ולבך מלהרהר ר. על מכונו זהו מה שציונו הוא בראשית דבריו והדין אתו

ך בם אחר דרכי ההרהור כפי התאוה שאם לאו ההרהור יביאהו למהירות לבך שלא ימש
שאינה ראויה בדרך הספירות שהן צריכות ישוב דעת ועיון מופלג כדי להנצל מים הסכלות 

וידוע שהוא השיג שטבע הלב גוזר . ועל כן אמר ואם רץ לבך שוב למקום. החונק השטים בו
ו מה שיקרה לו לאדם בם ובסיבת הדבור בם ועל כן הוצרך להודיענ. שיהרהר ושירוץ בם
ואפשר . ל שוב לשם שנקרא מקומו של עולם"ואמרו שוב למקום ר. וההרהור והמרוצה



וסוד . ף"שנקרא כך מפני היות מספר מקום כמספר השם המיוחד בחשבון המרובע והוא קו
אמרו שלכך ועל זה רמז ב. הוא) ד"ף יו"קו(ר "והלא דב, ו"ד והוא עצמ"ף הוא כסוד יו"קו

כלומר ממונה , א"ל הכס"ל והוא ע"ף פוע"והנה קו. נאמר רצוא ושוב ועל דבר זה נכרת ברית
ופעולותיו דמיוניות כפעולות הקוף שדמיונו קרוב לדמיון האדם וכל הנמשך אחר . ע"ל הטב"ע

פעולותיו הוא דומה לו ושמו קוף כמוהו והוא חיה בצורת אדם וחייו חיי הקוף שהם חיים 
ר "ד והוא ראש לשם השם יורה עליו שם מספרו שהוא עשרה וסודו יצ"ובהיותו יו. יםמדומ

ר שלא יבואו בגן עדן חיות רעות וקופים כאנשי דור הפלגה "ע אלא שהוא שומר השע"הר
וכריתת . ם"ם מימי"ם והוא יו"ד עולמי"ו ידוע לעב"ה גם קצ"ל מפל"ודור המבול שהוא גבו

כלומר שטבע השגת האדם את קונו לא יתכן היותו אלא לפי מה הברית הנה ענינה ענין הטבע 
שכבר נגזר להיות בתחלת היצירה על הטבעים עם היות טבע האדם מתעלה ומשתנה ומתקן 
איברי שכלו לקבל כחו עם הזכרת השמות כראוי ועם השגת הספירות כראוי לפי האיש ולפי 

מעט מעט "ל גירושיו באמרו חוזק פעלו בם מעט מעט כמו שנרמז על יצר הרע בתורה ע
מעט מעט לא תוכל כלתם ). "'ל' שמות כג" (אגרשנו מפניך עד אשר תפדה ונחלת את הארץ

עד כאן דברי ספר יצירה בענינים כוללים עשר ). 'כב' דברים ו" (פן תרבה עליך חית השדה
  : ספירות ובדרכים שמתחייבין מצפיתן ומעמקם

מהותם ואמר עשר ספירות בלימה אחת רוח אלהים והודיענו , ועתה החל בם בדרך מספרם
הנה הודיענו . חיים ברוך ומבורך שמו של חי העולמים קול ורוח ודבור וזו היא רוח הקדש

ואמר על הדבר ההוא . וקראו תחלה רוח אלהים חיים, מהו הענין הנקרא אצלנו רוח הקדש
ה "ש שהנה קדש"ה קד"ת ואותה השנ"ה אח"ח שנ"ת היר"שהוא ספירה אחת והיא אספ

י "ה ובה ד"ובחשבך השם ספירה אחת תמצאהו עולה שנת השמטה כי התחלתה מן ט. ל"השכ
ת "והנה רוח אח. כמו שתראה בסוד העבור במהלך חלקי המולדות של השנים שבם הכל תלוי

ש וזה "ת היא רוח הקד"ח באו"רו, ח"ת ברו"והסוד או. ש בחזרתו זו בחרתי"היא רוח הקד
ם גלה לנו סוד "ם חיי"ח אלהי"ובאמרו רו. נין המלכיות של השלש אותיותיגלה לפנים בע

ו "ר הגדול והנה כחו המחזר"והירח מלא מכח המאו. ה מלא"ם ושהוא י"ח חיי"מהות רו
ם כלומר חכם אשר ממנו רוח יי מלא חכמה ועל פיו היה "ם חיי"ח אלהי"ר הלב הוא רו"במחזו

ו "ה יה"ם עם שש"ה של"ע והנה שם יהו"ו ש"ה יה"ה בסוד חבור מש"ח חכמ"יהושוע מלא רו
  : 'שהם בעלי החותם וסודו אילן ה

ועל כן לא . ב אותיות בחלק השני של אוצר"כבר יעדנוך לפנים במה שעבר שאנחנו נדבר בכ
רק אומר פה כוונת המחבר הספירות במספרם מה היתה . אדבר בסתריהם עד שאגיע למקומם

ולמה לא אמר עשרה ספרים או עשרה מספרים כמו שאמר . בהזכירו אותן בלשון נקיבות
גם לא מנה אותן על דרך צורת מנין שבעת ימי . ספרים ספר וספר וספור] שלשה) [שלמה(

והנה נאמר כי ספר זה כולו מעשה בראשית וכל מה שיזכיר דבר ממה שיורה על . בראשית
ה וזה "ש ואש"זה בסודו איהבריות יורהו בלשון נקבה כגון רוח הקדש או השכינה עם היות 

לא שיש שם זכרות או , ה להורות על חולשת הנברא ועל גבורת הבורא"ר ונקב"בסודו זכ
נקבות ומפני שהספירות בריות ואין הבורא ספירה ואפילו לדעת מאמיני המדות השלמים 

ועוד לא מנה אותם כי אם על דרך היותם אצילות נאצלות . זכרם בשם נקבות, בחכמה ובקבלה
, מהשם וכל אחת עומדת לעצמה אצולה מהשם לבד עם היותן כולן ממין אחת על דרך משל

ועל כן אמר בהם אחת שתים שלש ארבע , ואין הפרש בין זו לזו כי אם במעלה לא במציאות
וצריך לחלקם עוד ). שין' עשר פע(והנה להם עשר שינים . חמש שש שבע שמונה תשע עשר

שתים ארבע שש שמונה עשר ואלו הן . 'ט'ז'ה'ג'אלה הם אאחת שלש חמש שבע תשע כי , כך
ה וכולן "ה ומספר הזוגות הן בי"ודע כי מספר אותיותיהן של הנפרדים האלה הן י. 'י'ח'ו'ד'ב
  : ב רמז לנתיבות"ל



והוא שלא נשתנה . לסוד גדול] רומז[ולפי סדר הספירות , של שמנה נוסף' וצריך שתבין כי ה
פעמים גל וענין מספר ' ואמנם סגול מורה על ג. קוד שזה נה וזה נהבין זכר לנקבה כי אם בנ

ד עם היותו פתח קטן כלומר פתח קטון לבא בו אל בית "ד בסוד הסגול שהוא לע"נקודותיו לע
אבל הקמץ נקרא קמץ גדול והוא מלשון קומץ וכל הקומץ מקבץ תוך ידו דבר שמקיף . המלך

' ף בג"והנה כדור צריך להחליף כ. תוכו כל העולםר שמקבץ ב"ף גם כדו"בו כי כן סודו מקי
ק ויהיה בשני "ף שהן אותיות גיכ"או להחליף כף בקו. ויהיה מלשון גדר שמקיף מה שבתוכו

ענינים מובן אם מלשון קדרה מפני שמקפת כל מה שבתוכה והיא קרובה לצורת כדור או 
אל יקשה זה הפירוש ו. מלשון ערבי אל קדרה שהוא מלשון יכלת שמקיף כל מה שתחתיו

ף של כדור נוספת ונשאר דור והוא מלשון דור או "בעיניך שכבר אמרו קצת מפרשים כי כ
או מלשון ערבי שקורין הכדור מדור . מלשון דירה בלשוננו שכל אלה מקיפין מה שבתוכם

ואמנם קדרה בעברי יש אומרים ששמה כך מפני שחמריתה מן שמש . כלומר מוקף או מסובב
  : ואינו רחוק, ווירח קדר

. כ על הקפה כדורית לכל מה שבתוכם"והנה סגול מלשון סגולה ומלשון סגלגל והם מורים ג
ך לבדה מורה על היקף וכן עגול "ואפילו סמ. ך בם שרש"ל עם היות הסמ"כי הם מלשון ג
ך צורתה מעידה על זה שאמרנו אבל לא שמה "אלא שהסמ. ואפילו עין לבדה, מורה על היקף

ואמנם עין שמה מעיד על מה שאמרנו אבל לא צורתה . רה קרוב לצורה ומספרה כמוהגם מספ
ושני מיני התוספת מכין וסודר סמך בעצמו . רק מספרה כפל ותוספתה כחברתה הנזכרת

ם כפלם ותמצא שהם שני מלכים "ושניהם בכללם כעסני. ושניהם בלי תוספת עין בעצמו
צ "והנה מ. ה והוא חצי השם"נ כמו ח"גם פ, צי השםוהוא ח] ז"ו) ['ח(ע כמו "גם ס. כשפנים

. שמות' ג והנו חצי השם ועלו כולם ב"ל כמו י"ועוד ק. וגם הוא חצי השם] ט"ד) [א"ד(כמו 
ה והנה חצי "והנה חצי השם והנשאר ז' וזה ז' והנה זה ח. א"ו סוף ו"ז גם ט"י סוף א"והנה ג
שמות לשם אחד שלם כי ' כ כשתמנה י"ה הוא חצי השם ג"ס שהוא מלשון עיס"אבל ע. השם

' ל ה"שמות וכן ק' נ ידוע והוא ה"גם פ, שמות' צ שהוא מלשון מצה ה"וכן מ. שמות' הוא ה
. ספירות' ח' ק'צ'פ'ע'ס'נ'מ'ואלה בעשרות ל. ספירות' ח' י'ט'ח'ז'ו'ה'ד'ואלה באחדים ג. שמות

וזה יתגלה בצירוף השם . ג"ו זוו וסוד"ח יעלו י"וכשתחבר ח. ה"ו' ה ורמז לזה ח"י' רמז לזה ח
  : ה"ש נהנ"ה ומהם תבין שכל משמ"ה שמנ"ואם כן הנה שמנ. קצוות' בחותם ו

וכן . ד"והנה הבינה לע, של ארבע נוסף' של שמנה נוסף כן ראוי שתדע כי א' וכמו שידעת שה
ש "רק מלת ש. י"שהם ז' א'ד'ה בסוד ב"והנה התוספת מא, של שתים נוסף להורות על רבוי' מ

ש "ר שהוא מספר ש"ת'ר הנקרא ה"קש' בעבור שבה נקשר ה' והיא ה, חסר מכולן אחת
ת ואמנם שלש מאות גם שקר "ר ואמ"והנה נתלו בם שתי מדות כלומר שק. שסודם שש מאות

ם "וסוד צירופה ללמד ש. 'ם במספרה ושמה ל"שהיא שלשי' ואמת בכח תלוי נלמוד בסוד ל
ש "כ שלשה אנשים שלש מאות והם גל"ה ג"או משלשם של אות "ש ש"שהוא משמ' של י

והנה . ם"ן ד"ל יי"ם ש"ן וצרופם גל"ד שי"ל למ"והוא שלג שתחת כסא הכבוד ושמם גימ
גם בלא ספק יש לו . ש"שלשה שקר וכזב אבל שלשים שם שלש ששמו משמש והוא ממש

הנה ו. ם"ה עיני"ם והם שתים עם חמשה הרי שבע"כשפנים והם חמשה גם שמם כשפני
י נמצא מן שתים ושם "גם שת. בחברך שנים עם חמשה יהיו חמשה מקיפים ויהיו שנים בנתים

זה עם זה צמר ' ד'ט'א'ו'י'ג'ז'והנה אם א. נוסף' נוסף אבל ערב נמצא מן ארבע ושם א' מ
ד "והנה יון נוספים יו. ו ואם אתה ישן התעורר"ן תי"ת מצורפים שי"והנה ש. ופשתים יחדו

ם ותוספת "ר שדי"שנים מצורפים ישתנו תוספת צמ' ה וכל ת"ה ואני"אני'ן ת"ן ויו"ן יו"ו נו"וי
ם "ם והוא ש"ז מלאך הש"ז שעטנ"ן ע"ן על כן שט"ן ודמיו"פשתים והדמיון ושניהם שט

ע שהם קוים ושטחים שהקו שתי נקודות "ם וארב"ב שתי"י וער"שת. ל המתגלגל"המאכ
ולכולם סוד נקודותיהם . נקודות' שני שטחים שהם חנקודות והגוף ' והשטח שני קוים שהן ד

וצריך . ה"ומי ישיבנו והיא דרך הכפל וכולם י. ד"ח ורמזם הוא באח"עם הראשונים אבד



וסודם . ם קטנים"נ ורמזם שכח פכי"והם ק' פ'כ מ"ק גם כן והם י"שתדע שכן דרך הכפל י
' י'ח'פ'מצא בהקף אשתי וערב תקחם ות". אשרי אדם מפחד תמיד" "שאל אביך ויגדך"

ר והוא סוד קמץ אשר זכרנו שעליו "והנה גלגל הוא כדו. ל"ל וזה גלג"זה סגו' כ'מ'ד'ובאמצע ב
ה "ן י"ב כענין מני"ן זנ"ועל כן נו. ה בסוד הנקוד"ה הם קס"ה פעמים ו"כי י. ל"ץ מוסג"ק

ם "ת על ש"ה בראשי"ל ותמצא עליהם חתום מעש"ץ עם סגו"חבר קמ. ם"ואלה לאלה הפכי
וכאשר תדע שהשתים ארבע . ה הם"ם ארבע"ומהם תבין מה שאמרתי לך ששתי. ב"י וער"שת

  : תדע מהם סוד יציאות השבת שתים שהן ארבע וכן מראות נגעים והדומים להם

ר "א חבר ק"קכה הם "ה פעמים ו"ו, ה"ה הם רכ"ה פעמים י"ב י"והנה סוד שמו שיתער
ה "יהו"ו ורמזו "וחבר הכל ותמצא שמ' ה ותעשה ו"וחבר א' כ ותעשה מ"וחבר כ' ותעשה ש

ת "י שמו"ה והוא תוך שנ"א חימ"ה שמל"ש מלחמ"וסוד של אי". ו"ה שמ"איש מלחמה יהו
ח "ש רו"א'שהם ' ה"שש'ן ולפניהם "י בסופם ואחריהם קדמו"ש שסודם לאחור שת"הקד
ש "שמהם אי. והאור מופלג ועיין בו מאד. ם"ח יו"ש מ"רא, ם"רחמיש ו"והנה א', ם"מי

ם "ש מרוח"י שאני אי"ם שמ"ו של האיש המוחרם מהם וארח"ם שמ"ואני אחרי, ם"מוחר
כלומר כל כך ראוי שיאמר על עצמו מי שלא משל חומרו עליו ויחרים מי שחמורו רכב , מהם

 אצלו ואם הוא חמור הנה בעליו עמו ואם עליו והוא גופו שלא נמצא אתו אלא במציאות חמורו
הנה . 'ף'ת'ר'על דרך זו ק' וגם אתה צריך להשלים רמז ק. הוא אדם בעליו אין עמו שלם ישלם

ר "ק בכ"וכולם אי. ר אחד שיודע לשון קדש שהוא ראש לכל לשון"ל עי"אלה ראש והוא ש
ודע . ך"ק הנ"ת גם אי"ר דמ"גלש גם בכ, ש"והם גל. ם"קניה וס' וכולם ראש ק, ף"ת חפ"דמ

וכך תחבר המאות . כי מחבורם יתחיבו חבורים חדשים כמותם מצד אחד וזולתם מצד אחד
כי רמזי חיה . כראשונים' והם ח' א'צ'פ'נ'מ'כ'ת'ותדע שהם כזה ש, כ"להשלים המנין שלמעלה ג

. ם"ה והם הכנפי"ה ומט"וסודו מעל, ר"עם חוה מתגלגלים במין האדם ומנין אלה עולה ה
ה שהוא "ב מפני שהוא נעלם בסוד י"כי אין שם א. ן"חברהם ב' י'ט'ח'ז'ו'ה'ד'והמספר של ג

ם וסוד אלה "ת וחיי"וסודם מו, ך"מספרם כ' ק'צ'פ'ע'ס'נ'מ'והשניים להם ל. ב הפוך"כדמות א
י "ם וזה קשר שלשתם שנ"י מלאכי"והשלישיים הם שנ. ם"ם נהפכי"ם ועליהם הכנפי"ההפכי
וסוד כולם ראש התנין הפך זנבו וכן זנב התנין הפך ראשו , ם נהפכים"אכיי מל"ם שנ"ההפכי

  : ה"והכל ברכ

ועל כן . וכבר יוודע מהרה כי המנין של הספירות אין ראוי ללקחם על דרך מנין ימי בראשית
אחת שתים שלישית רביעית חמשית ששית שביעית שמינית תשיעית , אמר בם המחבר

י בראשית יום אחד יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי כמו שאמרו בשבעת ימ. עשירית
ומפני שיתגלה לך מאלה המספרים של הימים ומהספירות דרך אחד . יום הששי יום השביעי

ואמנם הספירות . מופלא ומכוסה והוא ענין אלוהי בלי ספק רמזתי לך כל המנינים שלימים
נית שניה לראשונה אבל באמת היא שנמנו אחת שתים ולא נמנו אחת שנית הורו שאין הש

מורכבת משתי צורות ועל כן היא שתים ואינה אחת והשלישית בעלת שלש צורות וכן כולם 
עד שהעשירית בעלת עשר צורות וראה גם ראה שיתחייב ממספר שתי הספירות הראשונות 

 ב והנה האחת שהיא הראשונה אמר עליה שהיא רוח הקדש גם קראה רוח אלהים חיים"שם א
והכל ענין אחד אלא שגילה לנו שהיא שמו של חי העולמים ואמר שהוא ברוך ומבורך כמו 

  : שאמרנו במקומו

כי , כי מימיו אנחנו שותים כשאנו צמאים. ה סוד חי העולמים"ובספר הבהיר גלה לנו מחברו ע
, ואמר ששני כחות הם. באמרו שם שנאמר וצדיק יסוד עולם. מימיו מן המקדש המה יוצאים

ואמר צדיק יסוד עולם באמצע והוא יוצא ממקומו של . הם אצלו אחד מימינו ואחד משמאלוו
] בריאה[וכל לשון , גם בידו נפש כל חי שהוא חי העולמים, עולם והוא שר על אלה השנים

ועליו נאמר . והוא מדת יום השבת) 'יז' שמות לא" (שבת וינפש"ועליו נאמר . בדידיה עבידא



, ההיא במדה שביעית, "שמור] "כתיב[כ "והא ג, )'ח' שם כ" ( לקדשוזכור את יום השבת"
זו , ומאי ניהו מדה שביעית, )'ל' ויקרא יט" (את שבתתי תשמרו ומקדשי תיראו"כאמר דכתיב 

, י תשמורו"ומאי טעמה אמר את שבתותי תשמורו ולא אמר את שבת. ה"מדת טובו של הקב
והמלך יש .  ושבוע מזמינה יום אחד להיות עמואלא משל למלך שהיתה לו כלה נאה וכל שבוע

שמחו איתה גם כן ביום שמחתי כי בשלכם , אמר להם הואיל וכן היא, לו בנים נאים ואוהבם
ומאי טעמה זכור את יום , ואחר זה אמר בדמות שואל. אני משתדל ואתם גם כן הדרו אותי

, שמרו עצמכם מהרהור, ומאי טעמה ומקדשי תיראו. זכור לזכר ושמור לכלה, השבת ושמור
ומאי טעמה אמרינן על כל . בכל צד] מקדשכם[כי אני יי , ולמה. שנאמר כי מקדשי קדוש הוא

ה שמשפיע "אלא אנו מברכין להקב, ולא אמרינן מה שבראת, חי העולמים] 'וכו[מה שברא 
ולא ומאי טעמה אמרינן אשר קדשנו במצותיו וצונו . חכמתו לחי העולמים זה והוא נותן הכל

וברחמיו עלינו , מלמד שחי העולמים כלולים בו כל המצות כולן, אמרינן וקדשתנו וצויתנו
כי בשעה שאנו נזכה בעולם הזה לעולם , ומאי טעמה. נותנם לנו כדי לקדשנו בהם ואולי נזכה
ובשעה שישראל טובים הנשמות זוכות לצאת ולבוא , הבא שהוא גדול ובידו אוצרות הנשמות

והינו דאמרינן אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות , אם אינם טובים לא יצאוו, לעולם הזה
מאי כל הנשמות שבגוף הוי אומר כל הנשמות שבגוף האדם ויזכו החדשות לצאת ואז , שבגוף

, משל למלך שהיה לו חילות. כי נשמתו תצא חדשה בכלל האחרים, היאך. בן דוד זוכה להולד
כי על כל מוצא פי (' ה'י'י'פ'מ'כ'ע' הלחם לבדו יחיה האדם ככי לא על"והשלים המשל בענין 

הוי אומר יחיה בתורה , ואמר שם ומאי ניהו מוצא פי יי). 'ג' דברים ח)" (יהוה יחיה האדם
  : דהיינו מוצא פי יי

אינו גומל חסד איך אפשר לו להקרא ) ה"על הקב(אם עליו , אמרו מכאן ולא עם הארץ חסיד
ובמה מתחסד עם קונו . עם הבריות והוא עם הארץ לא חסיד יהיהפ שמתחסד "ואע. חסיד

' דברים לג" (רוכב שמים בעזרך"שכל הלומד תורה גומל חסד לקונו דכתיב , בתלמוד תורה
הוי אומר כשאתם לומדים תורה לשמה אזי אתם עוזרים לי ואני רוכב שמים ואז , )'כו
חדרים כדמתרגמינן ומימריה בשמי ומאי שחקים הוי אומר בחדרי ) שם" (ובגאותו שחקים"

הילכך לא על הלחם לבדו יחיה האדם אלא על כל מוצא פי יי שהיא תורה שיצאה מפי , שמיא
ומאי , )'ב' איוב טו" (החכם יענה דעת רוח"ועוד אמר שם מאי דכתיב . יי עליה יחיה האדם

ישעיה " (ה ובינהונחה עליו רוח יהוה רוח חכמ"דכתיב , ניהו דעת רוח אלא דעת שקרוב לרוח
והאמרת לן שעצה זו גמילות . חכמה ואחריו בינה ובבינה עצה וגבורה ודעת ויראת יי, )'יא ב

חסדים גבורה זו מידת הדין דעת זו אמת וכן הדעת שבכחה יודע האדם האמת יראת יי היא 
ה "עקיבא כל מה שברא הקב' אוצרה של תורה והיינו דאמרית אנא אלא שזו למעלה דאמר ר

ומאי ניהו אוצרה של ) 'יד' קהלת ז" (גם את זה לעומת זה עשה האלהים"א לנגד שנאמר בר
לפיכך צריך אדם להיות ירא שמים ). 'ו' ישעיה לג" (יראת יהוה היא אוצרו"תורה דכתיב 

  : 'משל לאדם שבא לקנות דבש תמרים ולא הוליך כלי להביאם וכו, כ ילמוד תורה"ואח

והורתי לך שגלה לנו בדבריו , ב בספר הבהיר מענין זה שאנו בוהנה כבר גלגלתי לך מה שכתו
ולא עוד אלא . סוד חי העולמים ומהותו וסוד משיח בן דוד נתגלגל בעיבור בסוד הנשמות, אלו

וגלגל עלינו , ואמר שבסתם מוצא פי יי שהיא תורה שיצאה מפי יי, שגילה סוד החיים הנצחיים
ואחר זה אינך צריך . ראת יי שהיא אוצרה של תורהעוד סוד דעת רוח עם שאר המדות עד י

  : להערה אחרת בענין זה עם מה שקדם לך מידיעת אמתת זה כולו

אבל ראוי שתדע . ואל תשגיח בפתאים החושבים שאלה הדרשות והמשלים אין תועלת בם
שהם מגלים רוב סתרי תורה בביאור למשכילים השלמים שהם חכמי הקבלה הנבואית 

ודעתי זאת הביאני להזכיר מהם זה כולו ,  שצריך לחקור סתריהם ופתרונםאלא. ואוהביה
ואם לא אפרש הכוונה בהם . והדומה לו בכל מה שזכרתי מהם בחבורי או מה שאזכור עוד



. שמתוך הענין ההוא יובן מה שכתוב בם במקומם, במקומם די בהזכירי אותם על ענין ידוע
רוח האחת והשנית שגם היא רוח אלא שהיא רוח כמו זה הנזכר מסוד חי העולמים ומסוד ה

ולפיכך היה ראוי פה להגיד לנו מה שהגיד כשאמר שתים רוח מרוח חקק וחצב . מרוח הקדש
והנה זכר . ב פשוטות ורוח אחת מהן"בה עשרים ושתים אותיות שלש אמות שבע כפולות וי

ראשונה ובחברותיה אבל ב, בספירה הזאת חקיקה וחציבה וכן בשלישית וכן ברביעית בלבד
ואמנם אמר כי הראשונה שהיא אחת . מחמש ועד עשר לא זכר בהם לא חקיקה ולא חציבה

היה סימנם ' ועד הי' ומן הג. ב"ועם השנית היה סימנם א, היא רוח הקדש וקראה ספירה אחת
ומי שחושב זולת זה מקצץ בנטיעות והוא עתיד ליתן את הדין מפני , י בכלל"ן שסימנם אדנ"ב

ן והנה "ב' ב ה"א' והסוד ה. שהנה הנטיות בגלגל הן נטועות והוא שרשם. צץ גלגל ונטיותשק
ו ורמז לזה "ב הנ"ואם כן הא, ן"ובאמת הוא הב. ה"א והביא בידו הנבוא"ד ב"ן דו"רמז ב

ה מאב "וכל הוי. א"י והוא סוד היום הב"י סופם הד"ם ראשם שד"תוכם שלו, שי'וד י'למה ד'ש
ש "והם שלשה שמות ובהם א. ח"ת בכ"ר ואמ"של שלש אמות שהם שקם "ה בא"היא חוי

, ת"ת לשמו"ת שהם שעו"ספירות שלימו' ת גם הם י"ת כמחשבו"ח השמו"ם בכ"ח מי"רו
  : ר"והנה שלש הויות לברכת כהנים והם שמות היצו

, וכבר הודעתיך שהסבה הראשונה אינה נקראת ספירה כי אינו נופל תחת המספר בשום פנים
והנבדל מהם והוא עמהם ומניע את , ב אותיות יחד"ם על דרך שמו לבד הנכלל עם ככי א
. נדע מציאותו המחוייבת, ואמנם מידיעת דרכיו ומדותיו ופעולותיו שנדעם מתוך שמו. כולם

וכמו שנכיר בעל המדות . כי הן יורונו עליו, כמו שנכיר הפועל מתוך פעולותיו ואם לא נראהו
ב "וזה כולו נדעהו מתוך כ. ו שנכיר בעל הדרכים כולן מן ההולכים בםמן המתנהגים מהם וכמ

ד הם "והנה כולם יח. 'אותיות מהן שהן שמו הפרטי ית' ומתוך ד' אותיות שהן שמו הכללי יתע
  : ה"א וחלוקם יתגלה לפנים במקומו בע"אותיות ההעלמה והם יהו

ת כמו כתיבת החותם המחקק צורתו וענין חקיקה כענין כתיבה קיימ. 'י"שד', 'חקק וחצב'וסוד 
ומאמרו חקק תחלה ואחריו אמר וחצב ידענו שאין . וענין חציבה תקון הצורה כראוי. בזולתו

וכן הורנו במה שעבר בענין קול . אבל אפשר להיות חקיקה בלי חציבה, חציבה בלי חקיקה
 שלשתם אינו ועד שישתתפו, שהקול קודם לרוח והרוח לדבור. ורוח ודבור בענין רוח הקדש

מפני שהרוח האמצעי , ולמה לא אמר קול קדוש או דבור כמו שאמר רוח הקדש. רוח הקדש
שהיא מדת הדין קשה ולא מתוך , מכריע בין הקול שהוא קול אלהים חיים מדבר מתוך האש

ם יודע כל "ר ועל פי הש"ם מצי"ם וכל ש"ע ש"וכל מכרי. המים שהיא מדת רחמים חזקה
ובדעתך אמתת היות שמו רוחו והיות . ב"ר עם זנ"ש מחוב"ח ותמצא רא"ום ור"חבר ש. ר"דב

ר ותשמע קול מדבר מתוך "ן בש"ש לך בו אוז"ב ותתחד"ש וזנ"רוחו שמו תכיר סוד חבור רא
  : א"ו נבר"ן אשר אש"ב ראשו"ר והוא א"ש בן או"ר מתוך א"ש או אמו"ר בן א"או

שכבר נודע לי מבואר שמה שאמרו רוב ודע שאני מגלגל לך דברים אלה בתוך דברי מפני 
מפני . לא בארו בו מה שצריך, ובמה שעבר מחכמי הגלות, חכמי ספר יצירה בדורנו זה

וקצתם הורונו שהיו מקובלים ממנו ומסתרי , שקצתם לא הורונו דבריהם שהיו מקובלים ממנו
 המקובלים ואלה בקשו לעוור עיני פקחים אבל. וקצתם פירשוהו על דרך פילוסופית, תורה

ואלה שמות מפרשי ספר יצירה אשר ראיתי פירושיהם ובחנתי . האירו עיני העברים העורים
ל "סעדיה גאון זצ' פירוש ספר יצירה של ר. א. ב פירושים"דעותם בו כפי שנויים והם י

שחברו בערבי והועתק לעברי ודבריו בו הם משותפים קצתם על דרך המדות לפי התורה 
ל ורובו פילוסופיאה וקצתו "פירוש רבי אברהם בן עזרא ז. ב. וסופיתוקצתם על דרך פיל

שבתי הרופא והוא משותף משני ' ר. ד. רוטש בן תמים וכולו פילוסופיאה. ג. קבלה קצרה
עזרא וקבלותיו נכונות ' הרב ר. ו. ל וכולו קבלות"יעקב משגוביא ז' הרב ר. ה. הענינים
ל "יהודה החסיד האשכנזי זצ' הרב ר. ח. תרות ורבותעזריאל וקבלותיו נס' הרב ר. ז. ומעטות



ל ורובו קבלות "אלעזר האשכנזי ז' הרב ר. ט. שבתי הרופא' ונמשך קצת אחר דברי ר
ל ורובו הוריות ועם היותו בקי בפילוסופיאה לא המשיכו "משה בן נחמן זצ' הרב ר. י. נעלמות

א שערים "כל הפירושים בגלוי רלל ופירושו מעולה מ"יצחק מבדרש זצ' הרב ר. יא. על דרכה
שסדר כל האלפא ביתות לפי דרך בעל ספר יצירה והוציאם לאור באלפא ביתא שלמה כראוי 

א אלפא "עד שהשלים בהתחלת האלף כ' ש'ק'פ'ס'מ'כ'ט'ז'ה'ג'והיא א. ישרה ובחציה אחריה
 החל בעל ל ובו"והאמצעית בת שתי אותיות כמו שחייב הדילוג והצירוף הישר והוא א, ביתות
וכשיתחברו שני החצאים . 'ת'ר'צ'ע'נ'ל'י'ח'ו'ד'ואם צירוף הבית בחצי אלפא ביתא ב. הספר

ל ותשימהו לראש ואחר כך תחבר הראש "וכשתקח מהם א. יעלה מהם אלפא ביתא שלם
וכך תקח . ש"ועוד תעשה כן לראשון יהיה ג, ת"והסוף של החצי השני ותעשה תיבה יהיה ב

וסודו , ך"מ הנה הראש עם הסוף ותמצא מלא"כ יהיה הסוף כ"וא, ה מזהתמיד תיבה מזה ותיב
ברוך מורי ורבי אשר פירושו ' הרב ר. יב. וזה המהלך יתבאר ענינו במקומו, ל"המופלא מאכ

אלעזר ' וגם שמעתי שהרב ר. גם הוא כולו מגומטר ומנוטרק ומצורף ומומר עם כל דרכיו
לא ידע , ואשר אמרו לי. אך לא הגיע לידי עד היוםהדרשן אשכנזי פירש בו פליאות מקובלות 

  : להגיד לי מה כולל רק אמר שקורין אותו מקובל

לא פירוש על ספר , הוא שיכלול ענינים רבים, וזה הספר שאני מחבר בו ספרתי לך ענינו
ואמנם אני מודיעך מעכשיו שידיעת השם באמת אי . ועל כן לא אאריך בו כרצוני. יצירה בלבד

ולא ממורה , ואפילו עם ידיעת כל פירושיו הנזכרים, דעתה לא מספר יצירה לבדואפשר ל
עד שתחוברנה שתי הידיעות של שני הספרים , הנבוכים לבדו ואפילו עם ידיעת כל פירושיו

ועל כן בראותך . האלה יחד והחכמות שתיהן אל אחת מיוחדת אשר היא התכלית האחרונה
ובראותך . וברכות יעטה מורה, חצים תורה] למתוח[בך בקשת ל, שדברי נוטים לדברי המורה
על דרך צינור חוט , תתיר קשר מהר ותוריד ללבך אור עין מאירה, שנוטים לדברי ספר יצירה

בדמות , הכתובים בשורה, על פי צירוף אותיות התורה, השדרה ותשקיט חום הכבד עם המרה
ך הקבלה ארוכה וקצרה ותשיג ובעשותך כן הנה תנצל מכל צרה ותמצא דר. השירה הישרה

, שלכך אמר ורוח אחת מהן, בזה שהאותיות כולן חקוקות בלבך חצובות מרוח הקדש ברוחך
עד שתבין מדעתך שבקרבך רוח הקדש . והיא רוח הקדש שנחקקה בך מרוח הקדש בעצמה

שלש מים . ומהכרתך עצמך תכיר כל המציאות החקוק עמך, והיא מדברת בך ולא חוץ ממך
הנה הורנו בשומו הרוח האמצעי שהאש למעלה והמים למטה ', קק חצב בהן וכומרוח ח

ל השמים רוח "ר, והנה הם שמות למדות האלהיות. והשמים למעלה מעלה והארץ למטה מטה
והם שמות למדות האנושיות הנמשכות אחר האלוהיות באמצעות הגלגליות והיסודיות שבם 

  : הכל נדון

בא , ת ואמנם אמרו פה חקק וחצב בהן תהו ובהו ורפש וטיטש נגלה סוד המדו"ובעניין אמ
, להורות לנו בזה צורת היצירה איך היא והודיענו שהשרש לכל המציאות הוא רוח הקדש

כמו שרמזנו למעלה וכמו שירמוז גם עוד לפנים באמרו ומתחלקין זכר . וסודו איש ואישה
רו על ענין המלכות והקשר וכבר נגלה שם סוד מאמ. ונקבה בדמות כף זכות וכף חובה

כי הזכר פתוח ועל כן הוא מקובל בקלות , ם"ש ונקבה באש"זכר באמ. והצירוף והחותם
. והזכר הנה הוא כח הדברי והנקבה היא החיה. והנקבה סתומה ועל כן היא קשה לקבל החכמה

ן וכזה זכר בכפולות רך וקשה תבנית גבור וחלש וכן בפשוטות אמר עשאן כמין מריבה וערכ
  : כמין מלחמה ואמר בענין לב בנפש כמלך המלחמה בסוף הספר

ואם כן . גם כל חפץ זה לעומת זה עשה האלהים כמו שאמר במעשה ובמערכה של המלחמה
' ובא בפרקי דר. אמרנו איש ואשה יגיד על חיבור שתי מדות אישיות שסודם צורה צורה היו

ניהם זכו שכינה ביניהם לא זכו נסתלקה ה בי"אליעזר על זה סוד גדול ונאמר שם איש ואשה י
והעד שהוא . ה הוא שם השכינה"והורה בו כי שם י, שכינה מביניהם נשארו אש אוכלת אש



פעמים ' והנה י. וכך נגלה סודו, ה הוא"ה ומלא י"כי הוא י, וחצי השם ככל השם, חצי השם
והנו ', ר והוא ש"ודו יצץ וס"ם מע"ם הרי ס"ד עולה ס"פעמים יו' הנה עוד ה, ם"ד עולה עצ"יו

. ן"הרי שי' והם ס' ל'א ותמצא ל"פעמים ה' ועוד הכה י. ק"ץ דול"ל ע"ו דק"ל גם עצ"ל מצ"כצ
ה והם "ר ונקב"ם וסודם זכ"חבר הכל ויעלה שמי', א ותמצא ל"פעמים ה' ועוד הכה ה

ך אש תו' והנה י. ה וממנו נבראו השמים"ה נמצאת משם י"והנה השכינ. 'ס בגימ"אנדרוגינו
ר מורה על "הוא קש' ואמנם ו. ושתי האותיות נעלמות בשתיהם, בסוף אש הרי אשה' ש וה"אי

על כן . 'ר"הת'או על ', ם"ח מי"ש רו"א' 'ר"הקש'ה שסודם יורה על "חבורם ועל כן היא שש
צורה ' יצור וה' ה, וכך קחם. 'ה"ש ואש"אי'שהם באמת ' ה"ר והצור"היצו' 'רוח הקדש'ענין 

צור , צור ההויה, ה צור"ה צור וי"ועוד ה, ה צורה"י צור ו"וגם סודם ה, ד צורה" ואד יצור"א
פ שיקשה על רבים להבין זה דעתו כי הנה ידוע כי הציור גם "ואע. צר הלב ולב צר הצור

ש "ה ועל כן אמתת ההויות א"ואמנם שם האש והארץ י. היוצר גם היצור שוים בצירופם
ועל כן רוח הקדש ברא ענף . וזו היא המלחמה, ש"ץ אל א"ארץ גם כן "ש אל אר"ץ כי א"אר

על כן ברא , וענף המים אש. על כן ברא מים מרוח, וענף הרוח מים. והוא רוח מרוח הקדש
ואם כן החקוקים . ש זכר זו הבריאה מבוארת"בענין שלש אמות אמ' ובפרק ג. אש ממים

צובים באש הם כסא הכבוד ואופנים והחקוקים והח. והחצובים במים הם תהו ובהו ורפש וטיט
והחתומין בששה שמות מצורפין הם שש קצות אשר . ושרפים וחיות הקדש ומלאכי השרת

והם מעלה ומטה פנים ואחור ימין ושמאל , פנה השם אליהם מפני החתימה שלכל אחד מהם
 ואשר פנה אליהם בשמו מצורף כולו והמקומות ששערם כנגד בית המקדש. אלה הם הנחתמים

והוסיף בענין המים דבר ואמר עשאן כמין ערוגה . קראם רום ותחת מזרח ומערב דרום וצפון
וזה מפני שהמים אינן מקיפין את הארץ כמו שמקיף , והציבן כמין חומה וסבבן כמין מעזיבה

ומקום , כי הרקיע אשר על הארץ מן המים נתהוה, אבל יש להקפם סוד גדול, האש את הרוח
ושם המים . שקראוהו מקום אבני שיש טהור, ויה של המים שהם מים בכחסוף עליונו שם הה

ולא אמר ואד יעלה . מתילדים בהפרדם מן האד שהעלה אותם שם להשקות את כל פני האדמה
ו "ו בה"ה פנים ואחור בה"ו' ו ד"ה, ה"ה ודאג"ד שממ"ד וא"וזהו סוד השם שהוא הו. מן המים

ר "ש טהו"י שי"ועל כן תמצא אבנ. ל"שק, ח"ח ברו" רו,ש"נפ, ל"זהו ת, כבד' ל, ו"ו ובה"תה
ר "ר וסודם קש"יצ' ומכל ש' א ו"ומן ה' ן ע"וזה בעשותך מן יי, ע"ר ר"ב ויצ"ר טו"יצ' בגימ

  : ת"ר ואמ"ש בעצמם ונסתרם שק"וסוד כל קשר שש מאות והם א. ע"ב ור"טו

ונחברו יחד שקר ואמת והנה נכללו אם כן בשם אבני שיש טהור לפי הדרך שגליתי לך סודה 
והסוד הגדול . ואם כן סודם עץ חיים ועץ הדעת, והם מות וחיים וטוב ורע, עם טוב ורע

ל וכת שלו שהם המלאכים שנפלו ממקום קדושתן מן השמים שנאמר עליהם "בממשלתם סמא
וכל . 'מטטרון'היו בארץ שנחתמו בשם שרם הנקרא 'וסוד . 'טוב ורע, '"הנפילים היו בארץ"

ם בזמן ושמם מטטרון וסנדלפון וסודם "י מלאכי"ר ואמת סודו כלול מן שנ"ר שהוא שק"קש
' ת"ץ הדע"ם וע"ץ החיי"ה ע"י'והנה אם כן . ץ"ר באר"ו פו"ועל כן הי, ע ושם נכפל"ם ר"ד

ם "ץ החיי"ועיין עוד באמתתו ותבינהו לפי מציאות אמתתם יע. 'ר"ש טהו"י שי"אבנ'כוללים 
מנה מספרם . ה ראשיהם"ה חתום ואמנם יהו"ץ והנה אהי"ופיהם תצמוסוד ס, ת"צה הדע"וע
ח "והנה מספרם תתקכ. ב מנוי ושמור מספרו לבד ומספרם לבד"ר טו"ושים יצ' עשרה חמשה'

שהוא מגלה ' חלקי עדן בא' כי זה יתבאר לפנים בסוד ירח בי, י ושמרהו"וזכרהו ומספרו ש
ועוד מנה ששה חמשה להשלים השם . מנין תורהואמנם הנוסף מזה על זה הוא . דרכי המולדות

וראה התוספת . ע ושמרם"ע מנוי שעולה תק"ר ר"ושים יצ. ח וזכרם"ותמצאם עולים תתקנ
ח והיה "ן נשל"שהוא שלח' ן"ה בלשו"תור'חבר . וצירופם ידועים, ן"אשר ביניהם והוא שלח

וסודו ' עת הגלגלבתנו' 'שר צבאות'שהוא ' ם"ר הפני"ן ש"מטטרו'ש ותמצא מספרם "לנח
. ך"ת עם הנ"גם דמ, ם"ש עם וס"או גל, ן"ר עם זע"גם בכ, ף"ק עם חפ"או אי. ץ לבדו"טצ

וזהו סוד . אחדים' אלפים פחות ה' וכללם ה' אחד אלף פחות א' ח וסודם א"ד גם א"וזה א



ם "י ש"ם בשם שד"ם וחתו"י סתו"ד פרט"ש ומיוח"ן מפור"ר זע"ע שהוא בכ"ת זר"שכב
  : ש"ו השמ"ר ק"ה והוא חמ"ר מחמש"ם והוא קשו"ם וחתו"ח סתו" הכש כי"מפור

, כי זה פועל בזה וזה בזה. ש לירח כן תמצא קו הירח לשמש"ו השמ"ודע כי כאשר תמצא ק
ה תמצא "ן ושל תור"והנה כשתחבר המספרים של שלח. והשמש זכר ונקבה והירח זכר ונקבה

ב והיא "ר זמן הגלות שהוא אלף שנה ורכוהוא מספ. ח"ך וסודו היר"תוספת זה על זה אבר
ובשנה הזאת . ז שנה"ה יש לנו אלף ורי"כי היום בשנת הט. אלפים חמישים ליצירה' שנת ה

ר "ש ויהיו החמ"ל והנפ"ב שנה יתחברו ברכא"ובשנת אלף ורכ, ש"ל והנפ"נתחברו יחד רזיא
ב והוא חדוש הירח ודע כי החומר הוא הנוסף ביצר רע על יצר טו. ש דבר אחד בפועל"והנפ

ואם תחבר יצר טוב עם יצר . ש"ל יצר הרע ודעהו כי הוא סוד גדול והוא מגלה חדרי החמ"ר
ת "ומהם תבין סוד לבנ. ן"ן לב"כי חמר ראשו, ה"ת לבנ"ז וסודם קש"רע במספרם יעלה תתפ

ע שהוא "ת זר"ח ותסיר מהם שכב"ח עם מספר תתקצ"ואם תחבר מספר תתקנ. ם"הספירי
ב "ר טו"ויצא מחבור יצ. ו"ז והוא אתתפ"ץ בהכרח תמצא מספרם שוה בשוה תתפיוצא לחו

' ולפיכך תבין כי ספירת העומר כוללת ג. ם"ת הספירי"ע לבנ"ת זר"ע שכב"ר ר"עם יצ
ת "ר והיא ספיר"ת הספו"והיא ערמ, פירה הרי שלש ספירות'פירה ס'פירה ס'ספירות ס

' פעמים ז' וספירת העומר היא ז. והוא סוד גדוליצורים 'צירת ה'פירת י'או אמור ס. ר"היצו
ל והוא "ו שהוא בכ"ה והוא אליה"ד באדמ"הנה המאב, ב"ם והראשון א"הנה זה הד, שבועות

ד ותמנהו "ד שהוא ו"והנה כשתקח הנעלם מן יו. א"ה וסודו מבט"ן מז"ה ב"ה גם מז"ן מז"ב
ע זה במספר "ר ר"ב ויצ"ר טו"ה ותמנה מספרם יצ"ה עם שש"יחד עם מספריו כלומר ארבע

ובעבור הנעלם יהיה נוסף , ע"ר הר"ה סודו יצ"שהוא הנגלה והוא עשר' אבל מספר י. המלוי
ע "ת זר"א הסופר שכתב שכב"ע והוא סוד עזר"ה סוד הרג"וסוד ארבע. ב"ר הטו"עליו יצ

שכל אלה הם , והוא הפעם או העת או הרגע או השעה או העונה. ר"ה הת"וסוד שש, ר"העבו
י "והנה פרי. ואמנם הם כולם שמות חלקי הזמן. שמות נרדפים ואפשר שהם נבהלים בזמנים

ולפי . ץ"ם והנם באר"ן ובמקו"ע בזמ"ב ור"ועל כן טו, ם"ו המקו"ן א"י הזמ"ממיר, ר"יצ
ואם תרצה , דעתי שעם אלו ההערות המופלאות לא יקשה עליך דבר מכל מה שתשמע מענינם

ואם לא תחשוב לא . ת"ת והן מחשבו"כי על כן נקראו ספירו, םלהבין הספירות כראוי ספר
לא דבר אחר והיא , והספירה חשבון היא, תוכל לספור ואם לא תספור לא תוכל לחשוב

  : מחשבה על מציאות הדברים או על העדרם

ת "וסוד מעשה בראשי. ן"ה וסודה יתרו"ה הראשונ"י שפע הטפ"ל העשיר"והנה שפע הגלג
ן והוא "ה שממנו רוח הדמיו"י החט"ח הוא פר"ע המרי"ן והוא טב"מו החסרון והוא בעצ"גרעו

ר "ת והוא חמ"וזהו סוד מעשה בראשי. א"ד הו"י אח"י כי הפרט"י פרט"גם הוא ח. ח"ו היר"ק
א "א מל"י שהו"ה עם שד"בסוד חבור י, ר והוא תלוי בעב ומטר"ה חמ"ה המלא"האלמ
וכשתמצא . ה"ה מרכב"ת ומעש"ה בראשי"ן כוללים מעש"ן והיתרו"והגרעו. ם"האברי

והוא . כי בחסרון היה יתרון כאשר ביתרון היה חסרון, בחסרון היתרון תמצא ביתרון החסרון
. כאשר יתרון הטוב חסרון, ודע כי חסרון הטוב יתרון. סוד הימים והלילות בקצורם ובארכם

 סוד הטפה כמו שנגלה וכל זה הוא. ה חסרון כאשר חסרון הטובה יתרון"ועל כן יתרון החט
ה "הוא מעש) ' דהיינו א( ' ה ואמנם חסרון ה"ה מרכב"ן הוא מעש"והנה יתרו. ה"במקומו בע

וחברו שם בשם בין אמש עם אשם , ג"ד שהם זו"ד וא"ה יתרון א"ויתגלה מז( ) ת "בראשי
והם , ל כי אדם וחוה הם שנים והם אחד"וזכור מאמר האומרים ז. ד"ויתגלה מזה חסרון א

אל תשכחם אבל הפך בה והפוך בה דכולך בה , ב וכן הא הא וכן בג בג"ב לג"מתאחדים ג
  : וכולה בך ובה תחזי ומינה לא תזוע ולפום צערא אגרא

ואם , ואם כן אמרו ארבע אש ממים הוא מוכן שאם תוציא רוח מרוח יצאו בשווי זה תחת זה
ואם תוציא אש ממים מצד אחד , ו"ט מרוב"ד ישאר המע"מן רי' תוציא מים מרוח תוציא צ



י "ואם כן הנה ישארו חצ. ומצד אחר ישאר חצי שם שם ממים, ם"ם מקרקרי"ש ח"תוציא א
י "שהנה חצי השם נ. ם"שהם שני החצי, ם"ם מששים כשתקשור שני הצדדי"שהם שלשי
ולפיכך רמז כסא . ש"ם והוא א"ם והוא המי"ד הרי מאדי"וחציו א, ם וסודו מים"שהוא ששי

ורמז שרפים שהם רשפים והם . ם"י אלהי"ם שהם מלאכ"ורמז אופני. ע הלב"ד שהוא טבהכבו
אותיות כוללות ' והם י' ת"הזהרורי'שהם ' חיות הקדש'ורמז עוד . ם"ם שסודם שעירי"שדי

. ל"ת ישרא"ת הם כ"ואמנם מלאכי השר, ד"בסוד יו' ו"חשקת הדי'שהיא ' ה"הרהור התאו'
ע "ו ובם מני"ן סוד"ו מעי"ם יסוד"ו ומשלשתן נע"ע נס" מודיואשר אמר ומשלשתן יסד מעונו

ם וכל זה למדה החכמה עם סוד "ת הד"ש אמו"ואמרו ומשלשתן הנה פירש לנו בו של. ו"סבוב
ם "ח מי"ש רו"ל אמ"ח מסוד היות פע"ים רו"ש מ"ע א"ועל כן מלא שפ, ה"ת מד"ש מאו"של
ב "ם טו"ו ע"ו ותשיג מטבע"הו מטבעותעיין בו ותכיר, ף יסד מעונו"ת ומא"ש ומעששי"א

ל והנו "ד מקב"והיודע זה הוא ע, ב"וסוד מעונו עק. ד"ד והוא למ"ד ע"וסוד יס. ד"ן מוס"עיו
עשה מלאכיו רוחות "והפסוק אשר הביא ואמר עליו שנאמר . ר"ל מדב"ם וסודו גבריא"רו
אבינו הוא נוסף אם הספר חובר על ידי אברהם , ש"מא)] 'ד' תהלים כד" (משרתיו אש להט[

, ואם חובר על ידי זולתו ממי שהיה אחר דוד ושלמה. והוא כדמות פירוש שהוסיפו המקבלים
ו "ואם כן פירוש מלאכי. הנה הפסוקים שבאו בו ישרים ונכוחים ובאו לאות ולמופת מקובלים

  : בהפרדו מגלעד) 'ב' בראשית לב" (ויפגעו בו מלאכי אלהים"ד שכך נאמר שם "זה גלע

ם הם עשרה והם "וכל עשרי. ם"ש והם עשרי"ש י"שהם י, ת הם שני מיני יש"ו רוחוואמר
ה שהאחד "ולהודיע שאינם אלוהות בא שם אהי. כי עשר מדרגות הם בספירות, ד בכלל"יו

וגם יהיו הנה , ונאמר בם עשיה להודיע שהם עשויים גם כן כשאר המציאות כולה. עשה אותם
וכן ברוחות וכן מלאכיו ומשרתיו שכל העולם . חריםשמות משותפים לעשיה ולדברים א

ם "ה אש והוא ד"ט ידוע כי טל"ש לה"ואמרו א. מלאכיו ועבדיו ומשרתיו וכן באש ובכל
שהוא יפורש במקומו . י"ל שד"ר והוא השם הנקרא א"א וחס"ה וסודו מל"משותף אם צור

ה והוא להם "קרכי הם מ, ק"ר ירו"ן שחו"ם לב"ם אדו"הראוי לו שהם חמשה דברים ד
ר "ן ש"ר והנה כולו מטטרו"י ש"ם ותוספת שד"ל מלא הפני"וסוד א. ט עליהם"ן שול"פטרו
) מרוח(ומים ) מרוח(אלו עשר ספירות בלימה רוח אלהים ורוח . ש"ל א"ם והנה שב הט"הפני
עד כאן השלים בעל הספר ענין עשר . רום ותחת מזרח ומערב צפון ודרום) ממים(ואש 

י שהוא דבור ראשון של עשרת "וסודו בלשון יון אנכ' ו'ג'מנם רמזם על דרך אוא. ספירות
ה "והנה השעה בלעז אור. ה"ר אור"ר כלומר זה"כולם וסודו דבו) כולל(הדברים והוא 

ם "הד' 'ד"ם היחי"ד' 'ל"המבד' 'ב"ם הל"ד' 'ע"טב'ף וסודו עוד "י שהוא א"ומספרה כמנין אנכ
כלומר המבקש . ך"ך וסודו אינ"ן י"א, י בזה הצד נמנה כזה"וזה שאמרתי הוא כי אנכ. 'ך"הז

ה "ועניינו אנה יכה אכ, ופעם ימצאנו מתוך דבורו, ו נמצא"המדבר בקרבו פעם יראה לו שאינ
ז "י והנה ארג"ר והנוסף א"נספרת רק' גם ך, ש"נספרת ת' והנה סודו מפורש עם היות ן. ה"מכ
וסודם , א"י ישארו ממנו קל"ם שסימנם אנכוהוא שתמנה ממנו אלף ושמני. ם"ל כתרי"ש
, י"לשנים והם ל' חלק עוד מ. ו"א יד"ממל, ו"א מדי"לשנים ותמצאהו מל' חלק פ. ד"ף יו"אל

" ם"ם אלהי"היעשה לו אד", )'ד' משלי ג" (ם"ם ואד"ומצא חן ושכל טוב בעיני אלהי"' וסימ
ד "א'ממנו ' ה"אור'והנה , ה"זה לילם ו"יהיה זה יו' ד ותעשה ה"ובחברך א. 'וכו) 'כ' ירמיה טז(
  : 'ן"י אעי"אנכ' 'ל"י סמא"אנכ' 'ר"ז

שחתם ) בעל ספר היצירה(ם אשר זכר "ודע כי אני לא דברתי לך פה בשום דבר מן החות
שכבר נאמרו בו בלבולים . מפני שחתמם בשם הקדש כולו מצורף, הקצוות בששה חותמות

כי הם עיקר הכל . וף הספר בענין חותםומקומם הראוי לפרשם הוא בס, ושבושים רבים
. הוא סימן אחד שהבדיל ספירה ראשונה שהיא רוח אלהים, ו"וסוד אג. בידיעת השם כראוי

הוא אחד ' והוא כי א, וזה הסוד מגלה החבור. קצוות' וחבר ו, רוח מים ואש, יחד' וחבר ג
', יעלו ו' ג'ב' שלשתם אובחברך', יהיו שניהם ג' ובחברך אליו החבור הקרוב לו שהוא ב. לבדו



הנה . 'י יהיו כ"ובחברך אגו, ספירות' והנה י' ו יצא י"ועוד בחברך אג. 'ו'ג'והנה יצא מהם א
גם כן כמו שקורין . והם עשרים כמספרם, י"קורים למספר עשרים אוג" בשקונם"בלשון 
 שטן וכן קורין בלשון יון שם. והם שוים במספרם, לשם הדבר הנקרא לילה" נוטי"בלעז 

וכהם , וכן אנדרוגינוס קורין זכר ונקבה והם שוים בגימטריא, ושניהם שוים" דיאבולוש"
כשידוקדקו ימצאו לחוקריהם ולבעלי הלשונות הרבות יותר . רבים בלשונות אין להם חקר

ובכאן אחתום ענין הספירות אחר שאגלה לך בם כל . וזכרתי לך זה מפני סוד הספירות, ויותר
ואתה משליך , ואומר כי ענין הספירות הוא גלגל חוזר חלילה. רי כן באותיותואחל אח, דעתי

ומפני , ב אותיות לסמן בם הספירות"מפני שאין לך כי אם כ, מהם תמיד האלפים והרבבות
, ך"הוצרכו הנביאים שהם הצופים בצפית המרכבה והוסיפו מנצפ, ו לבד"שהם עולים עד תי

. ולפנים אודיעך מה טעם נכפלו אלה ולא זולתם.  צופיםכי צופים אמרום ועל זה קראום בשם
. והם אחדים עשרות מאות אלפים רבבות, וכל מספר נמצא בכתובים היה עד חמש ולא יותר

כולן הולכים לפנים עד אין קץ ומתרכבים תמיד וגם כשחוזרים לאחור הם מתפשטים תמיד מן 
 כמו שנודע ממערכות המספר וכן צריך לחכם לעשות בנפשו על קשרי המציאות. ההרכבה

. 'עד ת' וזהו כלל שנכלל מן מספר א. ר"ם ואחו"פני, וממערכות העולם והשנה והנפש בכל
שהוא על . דרכים הנזכרים יכול למנות הכל על האחדים לבדם בצורה זו' וידוע שהמונה בה

  : דרך מספר הודו בצורות כמו אלה

  : צורות חשבון הודו

  : א ב ג ד ה ו ז ח ט י

ונהגו , והם סימנים לכל מספר, ע כי זה המספר של הודו נהגו למנותו על אצבעות הידיםד
. ואמנם לוקחים אותו בשתי צורות מן הפנים אל האחור ומן האחור אל הפנים. לכתבו במכתב

כלומר . ונראה לי שנלקח מלשוננו והוא ספר, והמצויר פה ראשון הוא אשר נקרא אצלם ספרו
ומשימים אותו על כל מספר שהוא מורה . ן להורות בו על החזרת חלילהשהוא אצלם סימן האי

) 'ג(ושנים על ' שהוא אצלנו אחד מציירים אותו בציור שעל א' והנה כשימנו א. על סוף האין
עגולה ונקרא ' ם עגולה או ס"משימים עליו מספר כמו מ' ואמנם על י. 'וכן כולם עד ט] 'ב[

אבל כשימנו עשרה ישימו . כמו שציירנו' וכן עד ט,  צורה זו ווכשימנו אחד יסמנו. אצלנו גלגל
להורות שאין שם אחדים כדמות זה ' תחלה גלגל לפי כתיבתם לאחור וישימו אחרי כן צורה א

יורו על כל מספר לפי הגלגלים כי אלה ו , ו וכן יעשו למאות ולאלפים ולרבבות עד אין קץ
וכך יסמנו . וככה עד אין קץ,  אלפים אצלנוואלה רבבה ו שהם עשרת, ואלה אלף ו , מאה

בשאר צורות כי אלה ימנו עשרים ואלה ואלה ואלה מאתים ואל ואלה תשע מאות ואלה אלפים 
, כי כן דרך שאר המספרים כולם. ואלה שלשת אלפים ואלה תשעת אלפים וכן עד אין קץ

כי הגלגל . נהשהגלגלים הקודמים יורו על המספר הראשון שעבר ויסירו המעלה ולא תמ
יעידו שאין שם מאות ' כשהוא אחד יעיד שאין שם אחדים והשנים יעידו שאין שם עשרות והג

  : וכך הכל, יורו שאין שם רבבות' יורו שאין שם אלפים והה' והד

שהם , ק הם ראשים לאחדים ולעשרות ולמאות"כי אי. ר"ק בכ"והנה זה הולך על דרך אי
ק הם מאה ואחד "ק אי"ק אי"כי אי. רים והם תשעהשלש מעלות שעליהם נבנו כל המספ

א לדרך חשבון "והוא קי, ק השלישי שהוא הראשון לאחור"עשרה אלפי אלפים כמספר אי
ק הראשון "ק האמצעי ומאה ואחד עשרה וכמספר אי"ומאה ואחד עשרה אלף כמספר אי. הודו

שלשה ראשים גם כי הם , ה"ה במספרם שלש"ד עשר"ה ואח"וסוד מא. שהוא הראשון לאחור
ש "והוא א, א"כי הוא קי, ן"ם הראשו"ח האד"וסודם כ. והכל מתגלגל עליהם חלילה, כן באמת

י שהוא "ם הפר"אבל הוא ש, ר"ב של היצ"ר וכז"ה הוא שק"וכשהוא שלש. ח"ם בכ"ח מי"רו
ועל דרך האמת הוא רוח . ו"ר זיו"ד וכאשר קוש"ר היו"ש מעש"ה והוא המפרי"ש י"מפר



ך "ך שופ"ל להפ"ר הכפ"כי הוא ש. ה"ל כפר"ה ש"י הקדוש"ה אחר"ו שלש"הקדש ובעד
ן והוא "ר יש"ר או הע"ן ע"ועושה היש, א"ף על צורת קי"ם מכוש"ך הד"ם והוא מהפ"דמי
ושדרכנו אחת , ק"וגלגלתי לך בו כל אלו הגלגולים להודיעך מעלת המספר אי. י"ר הקר"מעי

כי כל האותיות הנכתבות , כך אנו מסמנים באותיותוכמו שהם מסמנים בצורות . עם דרך הודו
ת "ת כן צור"ו המחשבו"ת יעיר"ת המציאו"וכאשר צורו. הם צורות לסימנים בלי ספק

  : ת ויחדדו השכלים עם העיונים"ו הדעו"ת יעיר"האותיו

כדי שתוכל להוציא ממנו כל מספר שאתה צריך , הנני מצייר לך עתה צורת המכבר הידוע
וידוע לכל משכיל שדרך המספר היא דרך . פני המרובעים ומפני הערכיםאליו בקלות מ

ועל כן תבחן כל דרכיו במכבר הזה ובצורת הערכים הששה המצוירת אחר . מערכות מושכלות
  : זה המכבר המרובע ושים לבך להבינם שניהם

  : צורת המכבר המרובע

  : י ט ח ז ו ה ד ג ב א

  : כ יח יו יד יב י ח ו ד ב

  : כא יח יה יב ט ו גל כז כד 

  : מ לו לב כח כד כ יו יב ח ד

  : נ מה מ לה ל כה כ יה י ה

  : ס נד מח מב לו ל כד יח יב ו

  : ע סג נו מט מב לה כח כא יד ז

  : פ עב סד נו מח מ לב כד יו ח

  : צ פא עב סג נד מה לו כז יח ט

  : ק צ פ ע ס נ מ ל כ י

  : צורת הערכים הששה

  : א א א ערך ישר א

  : ב ב א ערך כפל ב

  : ט ו ד ערך חלק ג

  : כה י ד כפל וחלק ד

  : כה יה ט ערך וחלקים ה



  : סד כד ט כפל וחלקים ו

כי ראיתי אשר תועלתם חזקה מאד לענין . הנה כבר ציירתי לך שתי הצורות האלו של המספר
פי להבין המציאות העליון כ, ההשגה המכוונת להביאך אל חדרי מעונה הנקראים מקדשי אל

כדי , ולא כוונתי בזה להודיעך דרכי המספרים על הדרך שחברו הראשונים ספריהם. היכולת
אבל זה כתבתי כדי להשכילך בו בסתרי היצירה ובסתרי . להבין בהם החכמות החיצונות

העיבור ובסתרי השמות לפי דרכי סתרי התורה ודרכי האותיות וצירופיהן ועניניהם הראויים 
ואחר כך ,  לך בקצור מה ענין הערכים הנזכרים ומה תועלתם אצלנוועל כן אבאר. לדעתם

כי , ואומר תחלה. אבאר לך גם כן בקצור מה ענין המכבר ומה תועלתו לפי דרכנו במקובלת
וכולם יצאו ממנו , כבר אמרו חכמי המדות שהערכים הם חמשה ועם הערך הישר הם ששה

בסוף " ספר המספר"ל בספרו "רא זכמו שאמר רבי אברהם בן עז. ואליו חוזרים בהכרח
האחד ערך . ושם אמר כי הערכים החמשה הם נלקחים מן האחדים והם אלה. השער החמישי

וזה הערך , והשני כמוהו וחלק ממנו כמו שנים עם שלשה. הכפל כמו שנים או שלשה עם אחד
וחלקים והרביעי כמוהו . והשלישי כפלו וחלק ממנו כמו חמשה עם שנים. לא ימצא קודם זה

והחמישי כפלו וחלקים ממנו כמו שמונה עם שלשה ולא ימצא . ממנו כמו חמשה עם שלשה
וחכמת הערכים על . ואין ערכין אלא אלו שיצאו מן הערך הישר שהוא הראשון. בפחות מזה

אל ' שערך ו' ט'ו'כמו ד' והב. שהתוספת היא שוה בדרך החשבון' ח'ו'כמו ד' הא. שלשה דרכים
עם ' וכן ו, שתי שלישיותיו' אל ו' וכן תוכל לאמר כי ערך ד. 'אל ו' וכן ערך ט, וכמוהו וחצי' ד
' פעמים ד' או ט' פעמים ט' כי ד. ולפיכך אם תערוך הקטן על הגדול יהיה כמרובע התיכון. 'ט

מספרים ' וכן אם תקח ד. שהוא המספר האמצעי' פעמים ו' עולים כמספר ו, ו"הכל שוה שהם ל
ותערוך הראשון על הרביעי , רך הרביעי אל השלישי כערך השני אל הראשוןשע' ח'ו'ד'כמו ג

פעמים ' או ח' פעמים ח' כי ג. יהיה המחובר שוה למה שיעלה מחבור הערך השני על השלישי
כי זה ההפוך מתהפך בשווי בכל הכאת . 'פעמים ד' או ו' פעמים ו' וכך ד, ד"עולים כ' ג

וזה אחד מסודות השם . ל זה כמו מה שתכה זה על זהכשתכה זה ע, כי שוה הוא, המרובעים
וגם צריך לכפול ההכאות בכל אות מאותיות השם עם חברתה . הנכבד בהכותך חציו על חציו

' וד' ד שהתוספת שבין ג"כמו ג' והג. ה"כמו שנבאר לפנים בענין השם בע, לבדה ועם כולם
וכבר העריכו . רך הקטן אל הגדולשערך התוספת היא כפל כע, הם שנים' וו' ובין ד, הוא אחד

כי לא נזכיר ממנו כי אם המועיל . בספרי המספר בענינם ואין לנו צורך להעתיק דבריהם פה
  : לעניני להשלים בו כוונתינו הנרמזת

שתכתוב החשבון , ואמנם צריך להודיעך עוד שאם תרצה להוציא חשבון הכפל מן האחדים
ותמצא בשני , חתיהם תכפול מספרם תמיד בשוויות, ועד כמה שתרצה על סדר החשבון' מא

כי בטור הראשון יהיו האחדים על הסדר כטור הראשון העליון שבמכבר . הטורים מה שתבקש
ואם תרצה להוציא כמוהו . ובטור השני לו יהיה הכפל, הנזכר שציירתיו לך בצורה הראשונה

שהנה . 'והג' ים שהם הבתמצא זה בשני הטור, וחלק ממנו שהוא חצי היוצא משנים עם שלשה
וכן תוציא כפלו וחלק ממנו שהוא חצי היוצא . הוא כמוהו וחלק ממנו שהוא חציו' אל ב' ערך ג
וכן תוציא . שהוא כפלו וחלק ממנו, והנו כפי הטור החמישי והשני שבמכבר. 'אל ב' מן ה

לו חלק וכל מספר שיש . 'אל ג' כמו היוצא מן ה, כמוהו וחלקים ממנו שהם שתי שלישיות
והמספר אשר חלקו מונה אותו כמספרו . החלק מונה אותו כמנינו או כמנין חלק אחד מחלקיו

מפני שארכו ורחבו שוים והם צורות הקו והשטח . נקרא המספר המרובע, אשר ממנו התחייב
וכשאתה מונה את , והנה צלעו האחת שוה לצלעו השנית. לבד כדמות עשרת טורי המכבר

ואשר חלקו מונה אותו , וכמדומה להם' ויו' וט' המספר הרבוע כמספר דצלעו במנינה תקבץ 
והשנית ' ו אשר צלעו האחת ג"כמספר ט, צלעות' ויש לו ב, באחד מחלקיו נקרא מספר שטוח

וכל מספר . ו"וכשאתה מונה צלעו במנין הצלע השנית תקבץ מספרו השטוח שהוא ט. 'ה
והאחד איננו .  מפני שאין לו כי אם צלע אחת,שאתה מונה אותו באחד לבדו נקרא מספר ארוך



. וכל מספר באחד בכח, ונמצא האחד בכל מספר בפעל. מספר אך הוא ראשית כל המספרים
ועל כן השלשה כוללים שלשת . והשלשה הם ראשית הנפרד. והשנים הם ראשית הזוגות

על . 'שהוא גוראשית כל נפרד ', וראשית כל זוג שהוא ב', הראשים ראשית כל מספר שהוא א
ובו . ט"הרי ואד' ט'ד'ומרבעם א', הם ו' ג'ב'כי א. בו ישוער כולו, הוא חצי השם' ג'ב'כן א

א "יצא כ' על ז' הכה ג', ב הרי ז"ועל דרך החבור אא' ב'שהם א' הם ג' א'א'י כי א"ישוער אזג
  : י"והם אזג

 הראשון עם ודע כי כל המספרים הרבועים נמצאים על סדרם מקבוץ האחד שהוא המרובע
' כגון יא. וכל הבא אחריהם עד איו קץ', ט'ז'ה'ג'המספרים הנפרדים על סדרם שהם על דרך א

ויהיה המתחייב מהם המספרים המרובעים . וכן השאר' כט' כז' כה' כג' וכן כא' יט' יז' יה' יג
אשונה ודע כי כל המרבעים אשר במעלה הר. וחבריהם עד אין קץ' י'ט'ח'ז'ו'ה'ד'ג'ב'כסדר מן א

ויתגלגל זה ויהיו חלקיהם . 'ו'ומספרם ג', פא' סד' מט' לו' כה' ואשר בשנית הם יו. 'ט'ד'הם א
כנקודה ' ואמנם ה. ו גם כן"לאחור והם אדט' וכן עוד ד. ד"ו והוא רמז ואט"והם אדט', לפנים ד
ת דומה ויתגלגל זה בכל המספרים להיו. 'באמצע או הדומה לו כגון ה' וכן יהיה עוד י, באמצע

שהוא המרבע הראשון עם ', ופירוש זה הענין הוא שאם תקבץ א. לאחדים ולעשרות הנזכרות
' אשר צלעו ג' והם ט' עוד ה' תוסיף על ד. 'והוא מרבע ב', שהוא תחלת הנפרדים יעלו ד', ג

וכזה תמצא , וכך לפי צורת זו התוספת על הסדר הזה תמצא הכל הולך כשורה. והוא שרשו
 שהם תלויים בערך הישר שממנו הורכבו ונקשרו בו ואליו חוזרים כשאתה מתיר ענין הערכים

כמו ענין המספרים הנפרדים שהם קושרים את המרבעים כולם ואליו , הרכבתם וקשרם
ר "ר והת"וזהו אצלנו סוד איסו. חוזרים כשהם נותרים מקשריהם כמו שהוקשרו על סדריהם

ע השמאלי "ר הזרו"ועל כן נתגלה ממנו קש. ם"ת הדברי"ר עשר"ע ומתי"ר הזר"שהוא קוש
והוא , ל חטה"ם ונבראו מן אכ"ם החטאי"הנקרא קשר של תפילין שהם פתילים הנקראים חוטי

ם והכבד "ב והד"ח והל"ה ומשם המ"ה ולבנ"ם חמ"גל, ה"ה ובינ"ם חכמ"ם וסודם גל"ט וד"חו
  : וזה יתגלה לפנים בענין העיבור, וכל האיברים זה בזה וזה בזה

אתה פוחת ראש מספרו מן השני וישאר בידך , ודע שאם תרצה להתיר הערך הנחלף אל הישר
כמו ערך החלק אשר הוא . שהוא קרוב אל השוה, שהם שוים או מוערכים על שרש אחד' ג

ואם אתה פוחת ' ישאר ב' מן ו' כשתפחות ד. 'ט'ו'ומספריו ד, המעלה השלישית בצורה הנזכרת
והם מספרי ערך הכפל . 'וד' וב' והרי נשארו מן השלשה מספרים א', ישאר א' מן ט' עם ו' ב

' ישאר לך א' וב' שהוא המספר הגדול א' ותפחות מד' א' ואם תפחות מב. אשר על ערך חלק
וכן כל הערכים כשאתה מתיר את קשרם ואת חלופם חוזרים . והוא הערך הישר, שלש פעמים

על האדם בקשרי העולם והשנה והנפש שהוא ומכאן אמרו החכמים שזה רמז . אל ערך הישר
על דרך . ואם יתיר קשריהם ממנו ידבק במי שלמעלה מהם עם שמירת נפשו, נקשר בם בטבע

הנקראים פרושים יחידים מתבודדים , "יראי יי וחשבי שמו"השרידים אשר יי קורא והם 
 ונשמרים וכובשים את עצמם מלהמשך אחר תאות העולם, לדעת את השם ברוך ומבורך שמו

ועל כן כשירגיל על הפרישות יוסיף הפרדות והתיחדות וידע . מלהקשר בו ככלב עם זוגתו
ה "ואז יאמר באמת שמע ישראל יהו. ה אחד"ד המיוחד יהו"ד היחי"ליחד את השם האח

ברוך שם כבוד , ויענה הוא בעצמו אחריו ויאמר בלחש לחשב לבו בכוונה. ה אחד"אלהינו יהו
וסודם . ו"וראשי תיבותיו לפנים בשכמל, ך"ו דמ"אשר סופי תיבותיו דמ. דמלכותו לעולם וע

על כן , י"ם וחצ"וסוד הראש והסוף חמשי. לכך דמו דמך שמו, לכך שמו דמך דמו, ו"ל שמ"בכ
ן פנים ואחור "ה הקשורה בתני"ם כדמות שזר"ם לחיי"ר חיי"ו מקו"והנה שמ. י שמו"י חצ"מח

) 'יא' בראשית מז" (מבשרי אחזה אלוה"והרמז . י"רא בשרת אותיות שמהם נב"ף בי"בסוד כ
ר אחרים בשורות טובות אם "ר יבש"וכשיגיע האדם השלם לגדר היושר ביש. י"ר ב"שהוא ש

כי . עד שישיגו מה שהשיג וישמחו במה ששמח בו, ישמעו ואם יחדלו במה שבישרוהו גם הוא
הוא שוכן עד לבדו ואין אלוה בלעדו גדר היושר יוצא מדמות האחד אשר דמות העליון כנגדו ש



ויודע הכל ואחרית הכל , והוא הכל ומאתו הכל ובו הכל והוא ראשית הכל. ואין עוד מלבדו
ואליו תשוב רוח הכל בהיותה אוסרת . אלא על דרך כל, לא על דרך חלק מהכל. בפרט וכל

רי כל ובזה היא מקיימת סוד כל ההתחלות וסת. החלקים וקושרת הכל בכל ומכל וכל
ואלה הם התועלות והמעלות הגדולות אשר במשכיל נקהלות בדעתו סוד הספירות . התפילות

  : והמערכות הנכללות בשירי המעלות ובסדרי הנתיבות המקובלות העונים אל המושכלות

דע כי דרך המכבר המצויר היא למצוא . ועתה אשוב לדבר בענין המכבר ובתועלתו אצלינו
. ושיהיה חקוק בלב, להיותו נודע על פה כמו שהוא מצויר בספרוצריך , המספרים בקלות

' על ג' כגון ג. וידוע שכל מספר שאתה מרבעו יצא כלל חשבונו כפעמים שאתה מכהו עליו
ועל כן אם תרצה . וכולם בכח', שעולה ט' ג'ג'כגון קבוץ ג. 'פעמים ג' ל קבוץ ג"ר', שהם ט

אתה . 'על ח' כמו שתרצה לערוך ז', עד י' מן אלמצוא חשבון נערך על חשבון על דרך המרבע 
האחד שהוא באורך והשני שהוא , של אחד משני הטורים הראשונים' נותן אצבעך האחד בז

שבשניהם ציורו עשר , שבטור השני' והאחד תשימיהו על ח. פ ששניהם שוים"ואע, ברוחב
' כאשר י. כאן ולכאןכי הוא מספיק ל, פעמים' עם היותך מונה ח, אותיות מכאן ועשר מכאן

והוא אשר נוסף ' נפחת ממנו א' כי ט, ועונה לכאן ולכאן בשווי' ובין ט' בספירות אמצעי בין יא
, ו"ובמקום שיפגשו שם המספר הזה והוא נ, ואחר כן תמשיך אצבעותיך לפי הטורים. 'על יא

 חשוב כל, ואם תרצה לספור למעלה מעשרה מכל שאר המעלות. וכן תעשה לכל חשבון
ראה מאיזה חשבון הם , אלפים' מאות בד' כגון שתרצה להכות ו. המעלות כאלו הם אחדים

ד "ערוך ששה על ארבעה כאילו הם אחדים והם כ, המאות והם מששה והאלפים מארבעה
ותמצא מעלה , מעלות' ומנה מן האלפים ולמעלה ג', ועוד קח מעלת המאות שהיא ג. ושמרם

לפיכך אתה ',  והנה העשרות במעלה שאחריה והיא הז.ששית ושם חשבון האחדים ששמרת
ד וכן "מאות אלף שדומים להם כ' אלפי אלפים וד' ד ב"יודע כי החשבון הנשמר שהוא כ

  : תעשה לכולם

כי כוונתנו במכבר הוא למצוא המספר בלב משוער מן אחד עד אלף , ואין צורך להאריך בם
. ועל כן אלף אחד, וזרים חלילה אל אחדשכל אלף אצלנו על דרך הקבלה ח. לבד לפי דרכנו

אלפים פחות ' ח בכללם ה"חצאים ומתגלגלים עד שעלה המספר הנמצא לאותיות כ' ץ'צ'וכל ט
ומצד אחד מספרם של הנוספים , ת"ומצד אחד מספרם מלכו. ושבו רוח והלכו להם. 'ה

 צורת ותועלת המכבר הוא שסוד. ר"ס והנו פ"ר והוא כר"ומצד אחד מספרם עי, ש"ברא
לפי ידיעת מערך ענין השמות במחוברים , ה"ה מרכב"ר הוא סוד צורת מעש"ה המכב"מעש

ת והוא "ץ באו"ת שר"ר צבאו"והוא כי השם המחובר מן האותיות שסודו ש. מצירוף האותיות
ת "א א"והוא בר, ש"ת א"ה בצור"ת צור"ת בצור"ש רצו"שכחותיו בא, ם"ר הפני"ן ש"מטטרו
ש "ו גם רא"ו הוא ראש"אמנם שר. ה"ו מחי"ת אבל בזנב"ו ממי"שם הנה הוא ברא"השמי

ו הוא חצי "ו ראש"אבל ראש, ל"ו כפ"ו זנב"והנה זנב. י"ר ח"ש או"י על פי שר"ו ח"שר
ר "ר עש"והוא שקש, ה"ת בלימ"ר ספירו"ר עש"כלומר שקש, ר"ר או"ר או"והוא שקש, השם

ובו סוף יום וסוף לילה שהם זנב יום , הכי סוד מילה בו ראש יום וראש ליל. ה"ת במיל"ספירו
נמצא לפי . ומן הזנב יולדו בני העולם הזה, ומן הראש יולדו בני העולם הבא. וזנב לילה

ה בו "והנה בו בלשונו בו מכ, א"ה מרפ"ן מכ"והנה לשו. כי במה שהוא מכה בו מרפא, מכותיו
  : ם ודע זה"ם החיי"גלד שהוא "ם הכ"ה ד"ת בו מכ"ה בראשי"ר שהוא מעש"ם הפ"ד, א"מרפ

ואשלים ענין , הנה כבר בארתי לך מה שיעדתיך להודיעך אותו בענין הערכים והמכבר
ושמע מה שאומר בם עם היותם קשורים עם , ואחל ענין האותיות. הספירות לפי הספר פה

  : הספירות יחד

   



  :עשרים ושתים אותיות יסוד' אוצר חלק ב

ואמר לנו שהם שלש , הספר חלקם לשלשה חלקיםב שזכרם בעל "דע כי האותיות שהם כ
כ פרט לנו "ואף על פי כן תחלה דבר בכללם יחד ואח. פשוטות' כפולות ויב' אמות וז

מפני שאמשך אחריו אחר שאני מפרש , וכך הודעתיך אני בראש ספרי זה שאעשה. פירושיהם
מירן צרפן וצר חקקן וחצבן שקלן ה, בכלל עשרים ושתים אותיות, והנה חזר ואמר. דבריו

וזה הסוד המופלג אשר גלה השם לנביאיו ונביאיו גלוהו . בהם נפש כל יצור וכל העתיד לצור
הנה היום הזה בעונותינו וכמעט קט נשכח . ולא נודע לעם מן העמים חוץ ממנו. לישראל עמו

 ת שחמל עלינו ברוב רחמיו וחסדיו וגלהו עוד לנו כיום הזה כדי"לולי יי צבאו, כמת מלב
ועל כן יש לי צורך גדול והכרח הנעה חשקית לכתוב פה אמתת הדבר . להשיב העטרה לישנה
ולהודיעך זה הסוד המופלג כולו מפורש ומבואר עד שלא תהיה אתה . הזה מבלי פחד עונש

פ שכבר "ואע. אשר הוא יתד שהכל תלוי בו, והדומים לך ריקים מידיעת זה הסוד המופלא
לא אמנע בעבורם לומר מה שהורונו בו מן השמים , ה דברים מגלויוידעתי שיקרו לי ולספרי ז

  : ה אשר קבל מפי השם פה אל פה"ומה שקבלנו ממבחר נביאנו וחכמינו הוא משה רע

ובא ). 'כז' שמות לד" (כי על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית ואת ישראל"פ שנאמר "ואע
ודברים שאמרתי לך על פה , על פהדברים שאמרתי לך בכתב אי אתה רשאי לאמרם , בקבלה

וזה כי מה , עם כל זה אין אנו עוברים על זה במה שנאמר בו. אי אתה רשאי לאמרם בכתב
אבל גזר שיאמרו הדברים . שצוה השם הוא דבר שאי אפשר לאמרו בכתב מהענינים הללו

ת יהודה הנשיא במה שכתב המשניו' וכן מה שעשה רבינו הקדוש הוא ר. ההם על פה בלבד
לא עבר אחד מהם על דבר השם במה , ומה שכתבוהו רבינא ורב אשי מהתלמוד, בכתב

. ועשרים וארבעה ספרים תורה שבכתב, עם היות דבריהם נקראים תורה שבעל פה, שכתבוהו
אלא ששם . כי חלילה וחס לקדושים ההם לעבור על דברי השם בדבר קטן או גדול בכוונה

ואמנם זה ידוע ששם . וכן שם על פה שם משותף, משותףוכן כתב שם , תורה הוא שם משותף
והנה נקראו ענינים רבים בשם תורה . תורה נופל על החומש ועל המקרא ועל הכתובים

וזאת תורת האדם , שאמרו וזאת תורת העולה ותורת החטאת ותורת האשם ותורת המנחה
,  ונאמר אלה התורות]ולא. [ותורת הבהמה והעוף ותורת המצורע והנגע ורבים בהם אין חקר

וענין לוחות האבן יורה שהלוחות שבם . אבל אמרו והתורה והמצוה אשר כתבתי להורותם
הם שכתוב בהם סוד עשרת הדברים תחלה כפי פשוטם כמו שהם כתובים בספר , המכתב

ב "ר ותיבותיהם קע"שהם כת, ם"ה גם עשרי"ם עשר"תורה שאותיותיהם נספרים במספר ה
ואמנם שם תורה על דרך האמת נופל על ספר כתוב . כל דבור פסוק אחד הואכי ', ופסוקיהם י

ועל ספר , ב אותיות"ועל ספור המבטא הנמצא בחמשה מקומות הפה הנכלל מכ, ב אותיות"מכ
ב אותיות "המחשבה המדברת בלב ובאיברי הכח הדברי הכולל כל פועל גופני ורוחני שהוא מכ

  : שבם נבראו השמים והארץ וכל צבאם

והיא שנאמר , וזו השלישית היא שנאמר בעבורה שנבראת אלפים שנה קודם שנברא העולם
ואין ספק אצלי שאם . עליה עוד שטרם שנתנה היתה כתובה באש שחורה על גבי אש לבנה

וידעת , ל"שחברו הרב הגדול רבי משה בר נחמן זצו" פירושי התורה"עיינת בספר הנקרא 
לפני שהתחילו , ו הנכבד בענין התורה הטהורההבנת חכמתו במה שאמר בתחלת ספר

איך כתבם משה רבינו . בפרשיות ובסדרים במה שזכר בדברו בכלל על חמשה חומשי תורה
באמרו על כל זה טעמים ידועים שלא יקשה עליך מה שאומרים מגלי , ומתי כתבם ואנה כתבם

שיובן מכל וכל שכן בזכרך תמיד מקצת דבריו שאמר שם על כלל מה . הסוד המכוסה
. ומחמישים שערי בינה, והמקובל בהם לחכמים, ממעשה בראשית וממעשה מרכבה, החכמות

שהכל נכתב בתורה בפירוש או ברמזים או בתיבות או בגימטריאות או בצורת האותיות 
. כהלכתן או המשתנות בצורה כגון הלפופות והעקומות וזולתן או בקוצי האותיות ובכתריהם



ה שהיה קושר כתרים "כשעלה משה למרום מצאו להקב) ב"כט עמנחות (כמו שאמרו 
, עד... אמר לו עתיד אדם אחד לדרוש בהן תלי תלים של הלכות, אמר לו אלו למה. לאותיות

ואמר שם כי אלו הרמזים לא יתבוננו אלא מפה . אמר להם הלכה למשה מסיני, זו מנין לך...
. ה"ל פ"ה שבע"אמת היא שנקראת תורוזהו מה שאמרתי לך שזו ב. אל פה עד משה מסיני

ר "שיכול היודעה להפ, ל שממנה הטפה"ת הפע"ל הנמצאת בראשי"ה שבפע"שסודו התור
. ה"ת הפעל"ה ברשו"ת שפע"ה מפני שאחר כן יוכל להרבו"ת עפר"ה גם להשבו"שבועת

עוד יש בידינו קבלה של אמת שכל התורה , ל ואמר עוד"וכבר הפליג הרב המקובל השלם ז
כאלו תחשוב על דרך משל , שהתיבות מתחלקות לשמות בענין אחר. ה"ה שמותיו של הקבכול

וכל התורה כן מלבד . בראש יתב רא אל הים, כי פסוק בראשית יתחלק לתיבות אחרות כגון
  : צירופם וגימטריאותיהם של השמות

 כתב בפירושיו בתלמוד ענין השם הגדול של שבעים) י"רש(ועוד אמר שם שרבי שלמה 
והביא ראיה על היות התורה בעבור זה צריכה . באי זה ענין הוא בשלשה פסוקי ויסע, ושתים

ואמר שנראה לו שהתורה הכתובה באש , להיות מסודרת בשלמות בלי תוספת ובלי מגרעת
. כלומר שהיתה הכתיבה רצופה בלא הפסק תיבות. שחורה על גבי אש לבנה בענין זה היה

בענין התורה , ותקרא על דרך קריאתנו, על דרך השמותוהיה אפשר בקריאתה שתקרא 
. ונמסר לו על פה קריאתה בשמות, ונתנה למשה רבינו על דרך חלוק קריאת המצות. והמצוה

, ויתחלק לתיבות של שלש שלש אותיות, וכן יכתבו השם הגדול שהזכרתי בלי רצוף
וראה איך הסכים . ל"אלה הם דבריו ז. ולחלוקים אחרים רבים כפי השמוש לבעלי הקבלה

ואינה לא תלמוד . למה שאמרתי לך, ענין האמינו סוד התורה שבעל פה שהיא ידיעת השמות
רמז גדול על זו " מורה הנבוכים"ועוד נאמר בספר הנכבד . בבלי ולא ירושלמי ולא משניות

, והוא דבור מיוחד ורם, הדרך לבד בצירוף אותיות בענין בחל שהפכו השם אותיות חבל
  : ר על דרכי סתרי הדבור הבא מהשם לנביאים בנבואהלהעי

ואחר . ואמנם באמת כי זו הקבלה מיוחדת וסגולה לנביאינו וחכמינו שהם סגולת הסגולות
במסכת , שהודעתיך זה עוד אעוררך עליו ואביא ראיה מדברי רבותינו שנאמרו בשני מקומות

.  תיבות ארון ומשכן וכליםצירוף, והוא שבא בברכות בענין בצלאל. שבת ובמסכת ברכות
ובא בשבת בפרק . ונאמר שם יודע היה בצלאל לצרף אותיות שבהם נבראו שמים וארץ

סרו , בהר רהב, נבוב בובן, אמר רב חסדא כתב שבלוחות נקרא מבפנים ונקרא מבחוץ, הבונה
זכרו , דדניאל' מנא מנא תקל ופרסין'והנה . ובאו עוד בתלמוד רמזים רבים זולת אלה. 'ורס וכו

וצירפוהו , יוחנן ושמואל צירופים רבים וידועים ואמרו שכתבא לבונאה היה' בו חכמים רב ור
והנה . וכמותם רבים' ממתוס ננקפי אאלרן', 'נמא נמא קתל פור יסן', 'אנם אנם לקת ניסרפו'

עץ מר 'ם "טע', אות סימן פרקן לאמן', 'רפאל אמן ותקן סימן, 'מהם נפלאות בצירוף ובמספר
הוא גל ' 'גלגל המח' 'גלגל חמה' 'מלאך רפאל ותקן עץ', 'עץ מתוק הוא עץ מר', 'וא עץ מתוקה

. ואחר שרמזתי לך זה אשוב לגלות לך הסוד המופלג המופלא המכוסה אשר יעדתיך עליו. 'עד
  : ושים דעתך לקבצו כפי כוונתי כולה ותשמח בו שמחת עולם והשתדל להשיג דרכיו

ויורה שכלך , ישמורך השם ויזכך הצור לחיי העולם הבא. י ופרי שכלידע בני חמודי ענף נפש
ה מצות לא "כי על מה שצוה השם בתורה משס. להשכיל באמתו עם ידיעת שמו בעולם הזה

, וכל מה שבא כתוב בספר בראשית מפעולות השם בכל, ח מצות עשה"ומרמ, תעשה
ולקים עליהם ולהכותם ולעמוד כנגד הח, ומהשגחתו באוהביו להיות עמם בכל מקום

לעתים קרובים או , וענין הטובות והרעות הבאות על הצדיקים ועל הרשעים. ולהשמידם
והיות הרשעים נזכרים בעניניהם ובמעשיהם בקצור דברים . רחוקים פעמים רבות או מעטות

ונחש עם היותו , ומשותפים עם קצת הצדיקים כענין אדם וחוה, להודיע מה סופם על פעולתם
וקין ולמך הרוצחים וחנוך עם שת ונח עם שם וחם ויפת וענין דור המבול ודור . החיותמן 



ומה שקרה . וסוד האבות וענין סדום ועמרה וסוד לוט ועניני זווג האבות ותולדותיהן. הפלגה
וכל הנזכר בספר ואלה שמות מתולדות . להם בחייהם ובמותם עד שגלו בניהם במצרים

. ושקיעת שונאיהם בים אשר עברו בו הם ביבשה. ומיד פרעההמושיע את ישראל ממצרים 
והיות הכונה כולה בחפשיות הגופים להוציא הנפשות . ומציאות מי מרה לפני נתינת התורה

והיות צורך לעשות ארון ומשכן וכלים כדי שתלך שכינה עמהם . לחירות עם מתן תורה
א כשאר הלחם היוצא מן ם אשר אמר יי ל"א הלח"ר הו"אש, ן"במדבר ותפרנסם מן המ
וממנו צנצנת , אבל פרי השמים שטוחנים אותו השחקים לצדיקים. האדמה והוא פרי האדמה

והבאר , כמו שהמן בזכות משה. והיות שבעה ענני כבוד עמהם בזכות אהרן. במשמרת לדורות
בא והיות כל מה ש. וכך הדין נותן, והעדות שפסק כל אחד מהם במות בעל הזכות. בזכות מרים

והיות בני אדם צריכין . מאברהם ועד משה נאמר באריכות ידועה מועלת מאד למה שתשמע
וכל . כמו שבא בכל ספר ויקרא הנקרא תורת כהנים, להביא קרבנות להתקרב בם אל השם

בפקידת מספר , )במדבר(וכן בספר וידבר . הנמשך בספר ההוא ממיני המצות והדומה להם
וענין ברכת . אשר עשרים גרה השקל, השקל בשקל הקדשהעם ונתינת כופר נפש מחצית 

וענין בלעם ובלק , ונסיעת הארון וענין הדגלים והמסעות והנמשך להם. כהנים בשם המפורש
והענינים ההם כולם הנזכרים בארבעה ספרים . בברכה שברכם ברצותו לקללם לולי פי יי

שהתווכח בעליו עם , הועוד כל מה שבא בספר אלה הדברים הנקרא משנה תור. שחברנו
והיותו מעיד להם בעדות השמים . ישראל בו על מה שעשו לשם ולו ולנמשכים אחריו כולם

והברכה אם ישמעו ועדות , והארץ הקללה אם לא ישמעו ולא יעשו מה שצוו לשמעו ולעשותו
  : השירה והברכה

בין מה , הספריםוכן כל מה שבא בשאר , הנה כל זה שזכרתי לך מכלל התורה ומקצת פרטיה
שבא בספרי הנבואה וברוח הקדש ובחכמת הקבלה הכללי ממנו והפרטי להורות הדרך אשר 

הכל נמשך מראשו ועד סופו בכל אחר תכלית אחת . ילכו בה הפרטים גם הכללים המיוחדים
והוא שיגיע האדם למעלת המלאכים הנקראים . מיוחדת מכוונת מהשם כוונה אחת מיוחדת

עד שישובו בני אדם מלאכים נפרדים גם כן אחר היותם לפני . בם לחיי עדולהדבק , אישים
ובהמצא הכונה להיותם אדם . אבל במדרגה שפלה, המצאם בני אדם בכח ומלאכים בפעל

ובני השטן הם שטנים ושדים . בפעל נמשך אחר מציאותם שהם בני השטן בפעל גם כן
וכבר קראת . מם והם רוחות רעותומזיקים בלא ספק כעדות שטן אביהם וכעדות לילית א

הוא שטן הוא מלאך , שמעון בן לקיש בענין זה שאמר' בתלמוד ובמורה הנבוכים מאמר ר
] ודעהו) [ודעתו(וזה סודו ) 'י' יחזקאל לה" (ה"ם הי"ויהוה ש"וסימנך . המות הוא יצר הרע

ואדון והוא ואז הוא פועל . י אל מעשה בראשית והוא מושל שליש שעה"ן והוא שנ"שהוא שי
. ואז הוא חמר מקבל כל צורה שיתנו בו, ואז הוא מעשה בשעת מעשה, פעולה שליש שעה

והוא אמצעי בין הפועל והנפעל ובין הבועל . ם"ן דרו"ימי, ק"ם ירו"ד, ם"י וד"והוא אז קר
ובאמת ברצון המרכיבם שחברם הנקרא , והנבעל אשר על פיהם מקבל צורה מתוך שניהם

ם "והוא קשר בד. וזה סוד גדול, ב"ש ל"י הרא"גם חצ, ש"ב רא"י הל" חצכי. ר"ח צבו"שלי
והוא ברוח רוח ברוח והוא , ונהיה מהם גוף ראש ושמו שליח צבור, ש"ם וא"ח ומי"זיו ורו

ד "ואז הוא עבד נמכר ליו. ן"ש אור לשו"ע פו"י והוא ישו"כלומר עשו, ל שליש שעה"פעו
ן "שט' ן ופעם א"שט' ן ופעם א"שט'  כלומר פעם א.'ט' ן אשר ראשיתה א"הנכתבת בתוך שי

  : ן משלימים שעה אחת"פעמים שט' הרי ג

ו "כן עוד כשתחבר זי. והנם שקר ואמת, י יעלו שש מאות"י ועם שנ"י עם שנ"וכשתחבר שנ
. מפני שעומד לפניו ומביט לפניו, ו של אדם"שהוא שמאל, ו"ה לימינ"אשר הושמו שבע

תמצאם בסוד . וסביב זכות וחובה, בנתים' א ימינו של אדם ונחה יה לשמאלו שהו"והושמו שש
וזהו סוד . והוא קשר של החמה, ל"ר החשמ"ב וביניהם הקש"י וער"ה שת"ה ושש"שבע

וכמו כן כשתחבר שליש שעה עם שליש שעה ועם . ה"ה בתור"ב שבוע"י וער"ובשת, הקשר



קדם מפעליו "ורמזם , ר ואמתוגם סודם שק. ג"ג זו"ג זו"שליש שעה יתחייב ממחברתם זו
ו "כ. ב"ו כ"כ, ל"חי, ל"יוב, ב"ז והנה כוכ"ז והנה מ"בתוך מ' ונהיה א) 'כב' משלי ח" (מאז

. ה"ר תור"והנה השם כתר לאותיות הנקראות תורה והנו כת. ב הם האותיות"כ, הוא השם
אם ו, ר תורה"ת הדברים שגם הם כת"והנה עשר. ה"ה הם תור"ם ושש"ר עשרי"וסוד כת

ובעדם , ם"ח מי"ש רו"והוא א, ר"ר הת"וסוד הקש. ש"ר מופר"ש הנה השק"ר מפור"הקש
' משלי כ" (נר יהוה נשמת אדם חפש כל חדרי בטן"והרמז , י"ר אשמד"כי הם נ. ם"ש נרד"אי
כל מה שנכתב לשעבר בין ממה שהיה כפשוטו , ואחר שהוא כן. כל חדרי בטנה של תורה, )'כז

בין , ואפילו כללי המופתים,  בין ממה שנאמר על דרך משל וחידהבין ממה שהיה כנסתרו
תועלתו , גם כל הדבור וכל היצור בהיותם שמות הקדש, בהיות כל התורה כולה שמות

ואמתתו ותכליתו נשלמים עם היותנו נמשכים אחר הכונה האלוהית המיוחדת לבד שהיא 
נו כי אם רצון השטן לבד וכחו והוא דבר אפשר לנו לעשותו ואין מונע ל. באמת כונת אמת

שבשלשתם ברכנו השם בטבע שהטביע בנו מה . ודעתו בעת התגברו על דעתנו וכחנו ורצוננו
, ושקל דעתנו וכחנו ורצוננו במשקל שוה עם רצונו וכחו ודעתו, שהטביע בו בשטן בעצמו

. מתו בידינווכלי מלח, ושם אותנו כנגד עצמותיו להלחם בו, ושמהו כנגד עצמותינו להלחם בנו
ומצורפות בנפש כנגדם , ב אותיות לחות דקות חקוקות וחצובות ברוח מצורפות בעולם"והם כ

וביד . תקופות השנה' ומצורפות בשנה להכריע בין העולם ובין הנפש בד, בדם בדלת לחויות
ס להשוות בין לילה "וביד השנה פל. ם להשוות בין יום ולילה בתקופת תשרי"זני"השנה מא

זה זנבו . וזה זנבו של זה, זה ראשו של זה, והקו השוה הוא לשניהם יחד. בתקופת ניסןויום 
ו שהיום בו בתכלית המיעוט "ובתקופת טבת היא תקופת תה. וזה ראשו של זה, של זה

, והלילה בו בתכלית הרבוי והארך שאפשר לו להיות. וחלש האור, והקיצור שאפשר לו להיות
י "והנה היא בל, ה"ותקופת תמוז היא תקופת ההתחל. בו רבהוהתרדמה והשנה . וגבר החשך

ם "ז יו"וסוד תמו. א"ם מל"ן וסודו ש"ש מאי"שהוא י, ם"ם הכפרי"יו, ת"וסוד טב. ו"תה
וזמנו הוא שהיום בו בתכלית הרבוי . ם"י הש"ן וסודו חצ"י אי"ש מבל"י שהוא י"השביע

והלילה בו בתכלית , רות בו רבהוהיקיצה וההתעור. וגבר האור, והארך שאפשר לו להיות
י "ואמנם ניסן עם תשרי הוא זמן שני. וחלש החשך, המיעוט והקיצור שאפשר לו להיות

א ותוך זה הזנב עם "ותוך זה הראש עם חסרון ה, ן"ר שהוא תני"והנה מקיפם יש, ר"נסת
קוק על ואם כן השם ח, ו"ד וי"ת הוא יו"ז לטב"והנה החסרון והתוספת שבין תמו. א"יתרון ה
ניסן עם תשרי כללו . ן לכל"וכך הוא חקוק בעולם והוא ד, וכך הוא חקוק בנפש. ארבעתם

. ם"י של"ר ישוב שת"ב חס"ואם תכפול ער. ר"ב חס"וחצים ער, ם"י של"וסודם שת, ה"שע
זה אומר ]. בזה[והם הנלחמים תמיד זה , ם לעשות שליחות"י צירי"ם שנ"ומכאן תבין שיש לש

ואם . וזה יצר הרע, ויזכר שם תארו לבד, כי אין הדור זכאי להזכירו ככתבולזה די בכנויו 
וזה . ומתקיימים שלשת עניניו כחו ורצונו ודעתו, יגבר כחו מלאך טוב עונה אמן בעל כרחו

ויזכר שם עצמו וזה יצר , אומר לזה אין די בכנויו כי הנה יש בדור זכאי שראוי להזכירו ככתבו
אך רע עונה אמן בעל כרחו ומתקיימים שלשת הברכות באדם עם ואם יגבר כחו מל. הטוב

והברכות הם בשלשה פסוקים שבם ברכה . ה באמת"וזו היא דרך יהו. דעתו וכחו ורצונו
יום הזכרון והמועדים שדינם דין חציו ליי . משולשת וקדושה משולשת ומנוחת שבת משולשת

ויום שבת עם כל שבתות השנה . ו לייויום הכפורים שכול. וחציו לכם וקצתם חול וקצתם קדש
אבל כולו , שהוא מכריע בנתיים קצתו לנו מצד המזון וקצתו לשם מצד השביתה מכל מלאכה

וכבר נרמזו בחתימת המעשים אלו השלש . כי אם גלגולי ימיו פנים ואחור, קדש ואין בו חול
א בו יום השביעי וב, ם משולש"וכן בא בו אלהי, ויקדש, ויברך, באמרו שם וישבות. ברכות
ואם כן הנה הנהגת בני אדם כולם וההשגחה בם והגמול . ובא בו מלאכתו משולשת, משולש

. והעונש תלויים כולם בהמצאת זה האיש המזכיר את השם בכל זמן שיתחדש רחוק או קרוב
, ה"ו כז"כז, ה"י מזוז"ושם אדנ. ב"ח ול"ם מ"ושם אלהי. ב"ק וקרו"י שם רחו"ועל כן שם שד

, ה"ה בז"ה קשורים ז"ושם יהו. ו"ו ז"ה א"ו ז"כז, ו"ו ז"ו א"ה ז"כז, ו"ה מז"ז, ה"מזו "ז



ד כולו נקשר "ה הוא אח"וזה הקשר האחרון הוא מורה שכמו שהעולם הז. א"ה והב"כלומר ז
וסתרי השם , והמיחד את זה מיחד את זה. הוא אחד כולו נקשר יחד] הבא[כן העולם , זה בזה

  : שמו' ה ית" בעיתגלו לפנים במקומו

אחד או רבים , הנה ישיבו המזכירים את יי, ואחר שזו היא דרך בני אדם עם הזכרת השם
לכף חובה הם משכחים הזכרת שם העצם . העולם והשנה והנפש מכף חובה לכף זכות

ויש לי עדים ברורים על זה מקובלים מדברי תורה שבכתב ותורה . וממירים אותו לשם התואר
פ שהשם מעיד על עצמו "אע. אר ולשון הקדש לעד נאמן'צם או ת'ע, ת" סוד עוזהו. שבעל פה

מהם ' יא. ב אותיות"והעצם והתאר כ, יות עצמי בתארי תארי בעצמי"ואומר בכח סימן אות
התואר 'ו. ה תאר"ה עצם י"ו, ר"ה תא"ם ו"ה עצ"אותיות י' ועל כן ד, ר"מהם תא' ם ויא"עצ
ה ויכיר הפועל בו ויראה המתעצם בהתעצמו עם "הרואתארי בם יתעצם 'העצם ה'עצמי ו'ה

אם כן . ובלכתו בדרכיו ובדעתו פעולותיו בדבור וביצור על פי אותיות הקדש כולם, תאריו
נמצאת אומר שכל מה שעבר עם מה שאנחנו בו וכל מה שעתיד לבא הוא כדמות משל 

גליתי לך מה שכבר הנה כבר . הנה יתחדש הדבור והיצור] כן[ועם , לשמירת זאת התכלית
ולפנים יבואו לך במקומות רבות ראיות ברורות . יעדתיך לגלותו לך מן הסוד המופלא

  : פילוסופיות מושכלות אנושיות וקבלות תוריות אלוהיות על כל זה

כי אני פותח לך שערי השמים והארץ . אם חכמת חכמת לך, ומעתה קורא אני עליך אחר זה
 השכינה ותראה מראות אלהים אם תרצה ותוכל ותדע כי אין להאיר לך מהשם עד שתהנה מזיו

כמו , ב אותיות חקקן חצבן"ומעתה אחל להודיעך מה תחת אמרו על כ. לך מונע טבעי מזה
ועוד הוסיף . והוסיף בם שקלן המירן צרפן, שאמר בהם על רוח ומים ואש שהן שלש ספירות

וזה הענין ).  יצור ואת העתיד לצורל את כל"י וה"אכ, נראה לי(ל "י וה"לומר וצר בהן נכ
אבארהו לך אחר שאקדים לומר לפני זה הביאור הקדמה אחת קטנה בכמותה וגדולה 

והיא שהנסיון הכתוב בתורה לא יקרה למהפכי השמות ולמצרפיהם ולמחליפיהם . באיכותיה
 ולא למי שכבר התבאר לו. ולמגלגליהם שהם מקובלים מדרכיהם ויודעים עניניהם באמתות

שזה אומר תמיד לית דינא ולית דיינא ולית . באמת ענין מלחמת היצרים הנבראים תאומים
ולא למי שיודע שמקום . וזה אומר תמיד אית דינא ואית דיינא ואית עולם אחרן. עולם אחרן

ר "ם היצ"ה שהוא ש"ר השע"והוא סוד שמ. המשפט שמה הרשע ומקום הצדק שמה הרשע
י "ש הדמיונ"ן הקד"י והוא לשו"ת המינ"ה הוא הקש"המעשר "ש ש"ה השמ"ע והוא רע"הר

  : ת"ה המיני"ן חו"י אשר הוא לשו"ן המינ"ק הלשו"י גם הוא חוש"ש המדינ"ן הקד"ולשו

וכבר בא עמהם . ע"ע צב"ת וסודם תב"ץ דע"ה הם שני דרכים וסודם ע"ט וצדק"ואמנם משפ
כי אני יי עשה "וכך נאמר שם . ע גם כן"ד שסודו ב"ע ולפניהם חס"ב ור"ץ שסודו טו"באר
. ע"ב ור"ם טו"י דרכי"ל שנ"ה גלגו"עש). 'כג' ירמיה ט" (ץ"ה באר"ט וצדק"ד משפ"חס
ומי שיודע ). שם" (כי באלה חפצתי נאם יי. "'ם"ר הפני"ן ש"מטטרו', 'ת"ר צבאו"ש'ה "עש

תורה ועל זה אמרו נתנה . ואמנם ינוסה ראש הדור לבדו, כל זה ואפילו בקבלה לא ינוסה
והנה . ולפיכך ראש ישיבה נתפש על כל העולם שהוא יכול למחות ואינו מוחה. לראשי דורות

אדם הראשון לעד שנוסה בעץ הדעת טוב ורע ואכל ממנו מה שצווה עליו לבלתי אכלו וחייב 
ץ "א ע"ר אשר הו"לאכול המ' ק"המתו' 'ת"ם המו"ס'וצווה עוד אחרי אכלו . מות על כל חי

שגם היא ' ה"ה מר"אש'ו וזה סודו "ל והוא גורל"ה רג"ואמנם ז. 'ם"ש האד"רא'וזהו , ם"החיי
ם "עצ'הכולל ' ר"ם הדב"ש'הוא ' ]ה"האר) [ה"המר(ם "ש'הוא ' ש"נרא' 'ר"נשא'. 'ה"מתוק'

שאחר צאתו מן התבה נאמר , והנה נח עד שני. 'ם"ם העצ"וש' 'ר"ם גבו"ש'והוא ' ה"ומקר
' בראשית ט" ( כרם וישת מן היין וישכר ויתגל בתוך אהלהויחל נח איש האדמה ויטע"עליו 

ואברהם אבינו אינו צריך להזכיר נסיונותיו כי רבים . ואמרו בו ביום שנטעו שתה מיינו). 'כ
וכן עזרא ודניאל . וכן משה נוסה ועמד בראשונות כולן ולא עמד באחרונה. היו ועמד בכלם



וזה מפני שמי שאינו יודע . יחד ומיוחדים בדורותוכן מרדכי וכן רבים . וחנניה מישאל ועזריה
והשם לא ידבר עם אדם שאינו יודע , בו אי זה דרך הוא עומד ומבקש מהשם להודיענו זה

ומתוך אותו ההרגל שצריך אותו להקדימו . עד שירגילהו לדעת מדותיו מעט מעט, שמו
 כל אדם נתונה לו לא שהשם רוצה לנסותו אלא מפני שרשות. לידיעתו ינוסה האדם מעצמו

כי , הסוד יקרה לזה המקבל נסיון] וזה. [בטבע ואין לו מונע טבעי ממנה כמו שאמרתי לך בסוד
וזה ידמה . בשום צד' לא יוציאהו השם מטבע אפשרותו עם היות כל דבר בלתי נעלם ממנו ית

ור שאם לא יכנס הרבה אלא כפי שיע, לפנים) לים(לנער שהחל לשוט בים ולמד מעט ונכנס 
והנה זה מנוסה בלא ספק ומפני שעבר גבול . ואם יכנס יותר מדי ישקע, יכולתו יוסיף בכל יום

וזה הדמיון . וזה הראשון מנוסה גם כן אבל עמד בנסיונו. כחו הלך לו ואין דרך להצילו
לא בשם המשפיעו , שזכרתי הוא מורה לך שהנסיון תלוי באדם המקבל השפע אם רב אם מעט

  :  יתברך נותן תמיד לכל מוכןעליו שהנה הוא

וכל שכן שתים או שלש , וכל שכן כל תיבה ותיבה, ודע כי כל אות ואות שבדבור בכל לשון
הוא דרכו לפי מה שהוא לקבל גימטריאות , ואין צריך לומר פסוקים שהוא קל וחומר, תיבות

ן " סנדלפועולה במספר' שהרי א, ואפילו אות אחת לבדה מפני הגלגול. הרבה אין להם חקר
ראה כמה גימטריאות וכמה צירופין וכמה תמורות . לבד' ר שהם אלף וסימננום א"ר האחו"ש

ואם קרה גם כן מה יקרה לשאר המורכבים שהורכבו יותר מזה . והנה הם בלי חקר, יקבל
וזה . וכל שכן מה שיקרה לאות עם הנקודות שלא ימצא לזה שום תכלית בשום פנים, הרבה

בבוא זה אחר סוד זה ויתחייב מזה שימצאו , י המינים שאין תכלית למספרםידמה לפרטי כלל
ועל מינות ועל , ענינים בצירופים ובתמורות ובגימטריאות שיורו על אמונות מחויבות אמתיות

ועל , ועל טוב ועל רע ועל מוות ועל חיים ועל קללה ועל ברכה, זנות ועל אמת ועל שקר
. ואפשר שימצאו כל אלו ההפוכים בדבור אחד יחד. ם קץההפוכים הדומים להם אשר אין לה

מפני שידענו . שמא יתירו] ימצאום[ואין צורך להזכירם בכתב מפני יודעי לשון הקדש אם 
. והנה הוא בעצמו כבר יקרה הטעות בו בפשטי הכתובים גם בהבנותיו, מהם רבים מפורשים

וידעת מה נאמר בו במורה ". נונעשה אדם בצלמנו כדמות"שכבר ידעת טעות הטועים במאמר 
סלק , "נעשה אדם"שבעת שהגיע משה לענין . וידעת מה שאמרו בו חכמי הקבלה, הנבוכים

כתוב וכל , משה, אמר לו, רבון כל העולמים אתה נותן פתחון פה למינים, את קולמוסו ואמר
ואמנם . ואם בפשט יקרה זה איך לא יקרה בעמקי עמקות כאלה. הרוצה לתעות יבוא ויתעה
כי מקום האמת הוא , ואחר שתדבר כן מאי זה דרך אדע אני האמת, ידעתי שתשאלני ותאמר לי

מקום השקר ומקום השקר הוא מקום האמת ומי יכריע ביניהם לדעת הכונה המבוקשת בדבור 
דע כי כל עת שאינך שלם . אבל זו תשובתה, והדין אתך בזאת השאלה המעולה. ההוא הנמצא

אבל כשתהיה שלם בה לא תסתפק . תמיד תטעה ותמיד תסתפק, הראויהבזו הדרך השלמה 
ואמנם קבל ממני . מפני שכבר תכיר הרב המלמדך ותבין דבריו ונטיותיהם כולם, בדבר ממנה

והיא שכל עת שתכנס בידך זו ותחפוץ למצוא בה החפץ המכוון מהשם בה , זו העצה הנכונה
ואפילו . מה שתמצא כי אם לטובות כולןהשמר לך ושמור נפשך מאד שלא תפעל מחשבתך ב

אם הם רעות השיבם אתה בתשובה ויהיו הם בידך ותגלגלם כרצונך בכחך וכפי דעתך לדרך 
כי הדבורים הם סימנים וגלגלים מתים אבל אתה חי מדבר ומשכיל בם ויתפעלו הם . החיים

דע שהדבור וזה תעשה כל עוד שת. ממך ולא תתפעל אתה מהם ותחיים בשכלך ובחרת בחיים
אבל כשתגיע למעלת קבלת הדבור הנבואי . נולד מן הספר או מפיך מספור או מלבך מהספר

וממנו יעבור אל הכח , באמצעות השכל הפועל על הכח הדברי שבך' האלוהי הנשפע מהשם ית
ל "ר, שהנה בעל כרחך אתה תתפעל ממנו. אז בלא ספק תתהפך כונתך בדבור, המדמה

והוא לא . מידיעה לידיעה ומחכמה לבינה ומזו לזו בכל עת שתקבלמחשבתך תשתנה בעבורו 
ואתה שמשו ומשרתו ועבדו ובנו ותלמידו , יתפעל ממך מפני שהוא רבך ומלמדך להואיל

  : ואשריך שתזכה לכך



ואחר שגליתי לך גם כן דעתי בהקדמתי זאת אשוב לדברי הראשונים ואומר מעתה כי אמרו 
ון בזה להודיענו תחלה מהותן ומציאותן ומקומן וכבר הודעתיך ב אותיות חקקן וחצבן כו"על כ

ענין החקיקה והחציבה על מה הם נופלים בלשוננו בענין ספירת הרוח שבה נחקקו ונחצבו 
ושמהות האותיות הנעלמות כמהות האותיות הנכתבות , האותיות והנה בא ללמדנו מהותן

מים לעפץ ולקנקנתום ולקומוס שהם ואמנם האדים של שלשת היסודות שהם אש ומים ורוח דו
ואמנם כמו שזה החמר הדיוני צריך אל פעל ואל תקון ואל כלים לתקנו . שלשתם חמר הדיו

בהם ואל דברים לחים לערבם ולמזגם במזג הראוי ועירוב נכון עד שיהיה הדיו רץ לקבל 
עמקם הצורות עם המראים עד שימשול בצבעיו חוש הראות ויתגלו בו הצבעים והגופים ב

ורחבם וארכם ותארי צורותיהם ביופי ובנוי או בבינוניות או בגנאי ובכיעור כן החמר האדיי 
ואמנם היה העולם השלם בכללו מקום לזה החמר כדמות הלוח . השדיי צריך אל כל זה בעצמו

וכמו שאחר הצטייר הצורות בספר כלומר . שהוא מקום שבו מצטיירים האותיות הדיוניות
כן גם כן זה החמר , ובעבור שיתקיימו יתקשו, ם שיתיבשו כדי שלא ימחוצריכי, בקלפים

ומפני . התקשו ממנו הענינים הקיימים בו והם הכללים כולם העומדים בלתי שום שנוי
עד , שיתחדשו מן הדיו תמיד חדושים מתחדשים פרטיים נשמר כלל הדיו ביובש ובלחות

 זה הזמן מתעלים המביטים בו ושבים ובתוך. שיפסד ממנו מה שנתהוה ויתהוה מה שנפסד
וכן קרה לחמר האדים בעצמו שהנה פרטיו . פעלים בשכלם ומחדשים חכמות חדשות מופלאות

. הוים ומתחדשים ומקבלים צורות מתחדשות ועומדות זמנים ואומרים שירה והולכים להם
פי אבל אפשר להם להשאר עם חסרונם ל, וכמו שאין כל הלומדים מחויבים לצאת לפעל

אבל . כן אין כל המקבלים מחויבים להשאיר צורותיהם אחר הפרדם מחמריהם, מציאות רובם
. כי כמו שיש לקצת פרטי המציאות הויה חדשה ולקצתם הפסד, יעמדו מהם קצת ויפסדו קצת

  : כי הצדיקים חדשים הם בבואם לעולם הבא והרשעים נפסדים מזה ומהבא

ואביו הוא . רע שהוא דומה בכל עניניו לדיו בעצמווהנה תדע בעיינך כראוי במהות שכבת ז
והוא . ונקפה שם עם הקיבה של נקבה, הכותב אותו בקולמוסו הידוע הקשה ברחם אמו הקשה

והמניעו בתחלה הוא התאוה המתחייבת ממותר המזון . רץ כחץ מהקשת ונטבע בקירות הרחם
כי המותר בזכר שיש לו , והמתחיבת מחסרון השגתה. והזמן והמקום שהם עולם שנה ונפש

והחסרון בנקבה שכליה שקועים והם כלי . מותר אברים והם בולטים שהם כלי המשגל
ותבין סודו . ת להורות שנשתתפו בו אביו ואמו בשכיבה יחד"וקריאת שמו זה שכב. הקבלה

ת לי "כי ש"ועוד תבינהו ממאמר ". ת"צלמו ויקרא את שמו ש"דמותו כ"ויולד ב"ממאמר 
". דמותנו"צלמנו כ"נעשה אדם ב"וכן אמרו בענין ". ר תחת הבל כי הרגו קין" אחאלהים זרע

ואהיה אצלו אמון ואהיה שעשועים יום ", וכך התורה אומרת לנו, ם"ם יו"ו הוא יו"ו נ"כי נ
' היא שנית לא' ב. ר"ה תא"י' כ, ם"ה עצ"י' ב). 'ל' משלי ח" (ת"ע' ל ל"יום משחקת לפניו בכ

  : 'וכו" שאל אביך ויגדך", ך"כ חברם ותמצא אתך אבי"ד הרי י"שנית ליו' והנה כ. ב"הרי א

, ר"לזה שרשו עפ. ואמנם הזרע הנזכר הוא ממוזג מן היסודות הדומים ליסודות הדיו שהזכרנו
וידוע . ם"ליל שמרי, ם"ם שמרי"והם שמרי, ץ"ף ר"ף ע"והנה בשניהם ע. ץ"ולזה שרשו עפ
ח "והם מצורפים רו, ר"ה להכש"ר ושש"ה להת"לקו ששונח. גם העפץ עפרי, כי העפר עפצי

ובכולם . ש"ו ש"ש אד"ו א"ד שד"ו ש"ה אש"ה קשור"וזו תור. ח"ם ורו"ש מי"א, ש"ם וא"מי
ובאמת כי זה הסוד יבואר ). 'י' ישעיה סא(' וכו" ש ביי תגל נפשי באלהי"ש אשי"שו"רמז 

ב אותיות "אגב גררא מפני זכרי כאבל זכרתיו הנה , של עדן בסוד עיבור הנקבות' לפנים בט
ואמנם סוד מציאותן הוא שכמו שאלה האותיות נמצאות בספרים . מדיו וצירופן לפי מהותן

כן אלה שהן אותיות מדם נמצאות בעולם , ובלבבות במה שאחר הטבע, ובפיות בטבע, ברצון
דר כראוי שרצה להמציא רצון מיוחד בעולם השפל ובגלגלים בסדר טבעם ומסו. ברצון אלוהי

ועוד שהדבור האלוהי אשר לשכלים הוא ציורים . ובעולם השכלים בדבור השכלי, לעד
ואשר אצלנו למדברים הוא ציורים , ואשר לגלגלים הוא ציורים מדומים, מושכלים שלמים



ואשר לשכלים . והשלישיים גופנים, והשניים נפשיים, והראשונים אם כן שכליים. מורגשים
. ואשר לשפלים נקראים תארים ומדות מקריות.  עצמיות ומקריותנקראים תארים ומדות

ואחר כך צריך עוד להשיבן מן , ולפיכך צריך לחזק המדות ההרגליות עד שובן טבעיות
וזו היא מדרגת האותיות ומקומם הוא בפה בחמשה . הטבעיות העצמיות אל העצמיות השכליות

. מקומות' ובות ברוח קבועות בפה בהב אותיות חקוקות בקול חצ"כ, וכך אמר הוא. מקומות
והנה קול ורוח ודבור . והנה הודיענו בזה גם כן מקום חקיקתן ומקום חציבתן ומקום קביעותן

, ועל זה אמר שקלן המירן צרפן. אם כן האותיות יורונו אמתת רוח הקדש. זו היא רוח הקדש
ויורה על . משקלם שוהג ש"ד ב"בסוד א, והמשקל הוא יורה על הצווי בם. שהן שלש פעולות
ואמרו המירן . ב"ד שהוא כנגד א"ויורה על התוספת בסוד ג. ד"ב כנגד ג"המגרעת בסוד א

ואמרו . ש"ת ב"ד וזה בדרך א"זה בדרך אבג, ץ שהומרו בשם הקדש"ו או מצפ"כענין כוז
וכן כולם כמו שאמר לפנים שתי אבנים בונות שתי , ג"ד ד"ב ג"ג ג"א ב"ב ב"צרפן כענין א

  : ים וכן השארבת

ודע כי גימטריא ונוטריקון וראשי תיבות ותוכי תיבות וסופי תיבות וכיוצא בם כולם דרכים 
הורה על היות . ואמרו וצר בהן נפש כל היצור וכל העתיד לצור. נכללים תחת שם המשקל

. ומן החמר הלבן הדומה לדם הצבוע, התחלת כל דבר מן החומר השחור הדומה לחמר הדיו
היא אות וסימן , כן כל אות. ל גוף וגוף הוא אות וסימן לרואיו להכיר עמו קונו ופועלוואמנם כ

והנה כל העולם וכל השנים וכל . ומופת להורות בו על שפע השם המשפיע הדבור באמצעיתו
ודע שכמו שנכיר האיש היפה הגבור באבריו שהם אותיות יפות . הנפשות מלאות אותיות

וכמו שנכיר החכם בעל , העשיר במלבושו ובדירתו ובמרכבתווכמו שנכיר האיש , ונאות
כן נכיר האיש הגבור בתלמודו והעשיר בפיו , המדות הטובות במדותיו ובהנהגתו ובחדריו

נאמר עליו זה גבור , כי תלמיד כשיקרא מה שלמד יפה יפה לפנינו על הספר. והחכם בחסודו
שלמד ויוליד מדעתו עליהם ויוסיף וכשיקרא לפנינו דברים על פה ממה . וחזק במה שלמד

וכשיחבר ספרים מלבו . נאמר עליו זה עשיר בתורתו, מתוך היותו מבין דבר מתוך דבר
  : ומדעתו לפי רוב למודו ושפע הבנתו נאמר עליו זה חכם גדול

אבל כשנראה איש . ואמנם עדיין אין אחד מאלה שלם שיהיה ראוי להתהלל במעלותיו אלה
, ענינים הנזכרים וניתוספו לו מעלות אלוהיות עד שמדבר ברוח הקדששנכללו בו כל אלה ה
כמו שנאמר זה באנושות . נאמר עליו שזה באמת מלך מלכי בשר ודם, בין בכתבו בין בפיהו
. שזה לבדו והדומים לו עברו גבול האנושות ונדבקו בחייהם באלהיהם, על מלך מלכים מיוחד

ושם יצור הוא , והוא ידוע מן המורה,  נפש משותףושם. וכל שכן במות חמרם הטבעי והמקרי
אבל אמנם הוצרך להוסיף ולבאר הסוד , ולא די שלא אמר וצר בהן כל היצור. שם החמר
קל , ואם באותיות ברא נפש כל יצור עם היותו שם כללי, וצר בהן נפש כל יצור, הגדול הזה

 כל מה שעתיד להתחדש ואמרו וכל העתיד לצור רצה לומר. וחמר היצור עם היותו כללי
והנפש . בעולם ובשנה ובנפש באמצעות הנפש והיצור המחוברים על פי התורה והמצוה

' ת"ח ספירו"בכ' 'ת"משמו', 'ר"ל יצו"ש כ"ן נפ"ר בה"צ'והנה . והיצור הם החמר והצורה
ד "י מיוח"כנו'והנה בזה . 'ש"י מפור"ד וכנו"מיוח'ובהן על פיהן ' ת"למחשבו' 'ת"מספרו'

ר "ש'ל הוא "ם או כסי"ן חכ"ל ב"וסוד צ', ש"ל כפר"וינצ' 'י"ש כנו"ל פר"צ'והסוד ', ש"ורומפ
ב אותיות חקוקות בקול חצובות "כ. מפני שידע את השם על פי האותיות והספירות' ם"מרו

ואמנם הוא חלקם פה חלוק ראשון לפי , כבר בארתי זה. מקומות' ברוח קבועות בפה בה
' ור. צ וזה החלוק הוא מופלג"ת זסשר"ק דטלנ"ף גיכ"ע בומ"חוזכרם אה, מציאותם בפה

כי כונתנו אנחנו אינה בם להודיע צחות , אברהם בן עזרא דבר בו דברים מעולים ודי בם
כל מה שבא ממנו מוסכם ולצרף הלשון , אבל כונתנו להפך. הדבור איך ידברו בו בעלי הלשון

גל את הלשונות עד שובן אל חמרן ולגל, במצרף החכמה ובסוד התבונה ובמבחן הדעת
ם "והנה צירוף האותיות כולל שבעי. ואז אפשר לחדש מהם חדושים מופלאים, הראשון



אשר ' ת"אותיו'מן ' א"ת ה"ת ט"ח'לפי סודה , ה"ה מלאה טוב"ב וסודם חט"ת והם כ"לשונו
וסודם עוד ', ו"ת' ו י"ת' א'וכן ' ה"את' ה י"את' א'והנה סודם . 'ת"תאויו'והן ' ת"ת אח"האח'
  : ם"ר ופני"ה אחו"ם אהי"ח אופני"ם רו"ח אופני"ה רו"ר י"ם ואחו"ת פני"א

קבועות בגלגל , עשרים ושתים אותיות יסוד הם יסוד כל העולם והם כלל לכל השלמים
אשר הוא מהפך , ל"ל הפוע"ל שהוא שם שכ"ש רא"במאתים שלשים ואחד שערים והם סוד י

ל "ם כ"ם והמניעי"ם והמעיני"ם והמעיני"ע הי"ם ומני"ע היו" מניהטבע ואליו אני מעין כי הוא
גם אותיותיהם יסוד . ם"ד העול"ם והוא יסו"ל העול"ם לכ"ל העול"והוא כל. ח"ם בכ"העול

י "ם שער"כל שהם חמשי. ה"ה ובינ"ה סובב חכמ"ה י"ה ולבנ"י סובב חמ"כל העולם אדנ
חזר גלגל . ע"ת שב"ה כי המרכבו"ם מא"ת ה"ע ברכו"והנה שב. ה"ה ביניהם סודם מא"בינ

ואין בטובה , ע"ג ואם ברעה למטה מנג"אם בטובה למעלה מענ, פנים ואחור וזה סימן לדבר
וזה כולו זכרו לפי דעת המעינים המצרפים והורונו . למעלה מענג ואין ברעה למטה מנגע

והן הן . הרעהוהיא נגע שהוא בתכלית , שהבלבול יקרה אפילו בתיבה אחת וכל שכן ברבות
ף עם כולן וכולן עם "שקלן המירן אל] צרפן[כיצד . ג אבל הם בתכלית הטובה"אותיות ענ

והנה לא זכר בצירופן פה שום צירוף מפני שהפעל שזכר . ת"ת עם כולן וכולן עם בי"ף בי"אל
ועל כן . אבל המשקל והתמורה אינם נזכרים בהם כלל אלא אחר עיון רב, שפעלו הוא הצירוף

ואמנם חקיקה . ם שלא תחשוב שהוא צרפן לבד אבל שם השקול וההמרה ביחד עם הצירוףזכר
וחציבה לא הוצרך לאמרם מפני שאי אפשר שימצאו האותיות בלעדם שהם הכתיבה ותקון 

ת עם כולן הוא "או בי. 'ה וכו"ד א"ג א"ב א"ף עם כולן הוא ענין א"ואשר אמר אל. צורותיה
ת הוא "א וכן כולן עם בי"א ה"א ד"א ג"ף הוא התהפכות ב"אלה וכולן עם "ד ב"ג ב"ענין ב

א שערים כמו שנאמר לפנים במה שתראה "נמצאו יוצאות ברל. 'ב וכו"ב ו"ב ה"ב ד"ההפך ג
כי הוא נאמר על נפש המדברת המשכלת . ונמצא כל הדבור ליצור והוא שקראו נפש כל יצור

  : שהוא תכלית כל הנפשות של יצור

ואמר עוד ונמצא כל היצור . יות קדמו למציאותה שמהם נוצרה ונמצאהואמנם אמר שהאות
ר חצבתם ואל מקבת בור "והביטו אל צו"והרמז . יצור, יוצא בשם אחד והנה שם דבור

ם "ש. ם"ר וד"ר בש"ם יוצ"ר וד"ר בש"והשאר מבואר והנה סודו ציו) 'א' ישעיה נא" (נקרתם
ה "ר ונמצא כל הציור יצא בשמח"ה ודבו"ר הכולל עס"ד העבו"ה והוא סו"ד הוא חמש"אח

אשרי מי שנכנס בשמחה ובשלום ). 'יב' ישעיה נה" (כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון"והרמז 
כי . ע"ה ושבו"ש ונתנו לו מתנות מכח שנ"ה ומלבו"ויצא בשמחה ובשלום והלבישוהו מחשב

ת אשר "הלשונו] י"מפרד[ת "ם המצו"ש והם שמרי"ו ממ"ר מתה"בהיותו צורה קבל צורה יצ
ר "ם מצוי"ם תהו"ר מש"ם וצי"ם ש"ר מתהו"ם צי"ת השמי"ת מצור"ם מהשמו"השם ציר

ועשה את אינו ישנו אי נו שי נו הין לאו לאו הין הין הין לאו . ת"ם המו"ף ס"ת שר"ם המו"ש
ב אותיות של "וכך עשה כ. ר"ר גרג"ה גרג"ו ועשה חט"א תות"ת יאי"א אותיו"לאו ועשה י

י "א שת"י י"ר משת"י מט"ר משת"ם מט"ם שתי"ת שתי"ט פ"ה ט"ה פט"ה פט"ה טפ"חלב טפ
ר "ר גרג"ה גרג"ר ונקב"א זכ"ה בר"ר ונקב"ת זכ"ב סוד גדול הוא גרו"י וער"י שת"ב א"וער
ם ברא את השמים ויצר את "י ברא אלהי"א שת"בר. ר"ר אב"ר אב"ר גרג"ם גרג"א שמי"בר

ת מחשבה כנגד " ספירה כנגד ספירה שתי מחשבות"ם שתי ספירו"הארץ ברא שני יצרי
ם כשזה אומר הן זה אומר לא כשזה אומר לא זה אומר הן "ר אלהי"ל כנגד העפ"מחשבה השכ

ל בעל שתי "גם מיכא. אם שניהם הן הן הדבר עשוי ואם שניהם אומרים לא לא יעשה לא כן
א "ל, א"א ל"ן ול"א ה"ם ל"ה צלם אלהי"ר מרא"ק מדב"ל פוס"מחשבות לא כן וכן גבריא

ע "ה נג"ג מלחמ"ה ענ"ע מלחמ"ג נג"ן ענ"ו ה"ו א"י לא"או ד"ו ל"ן א"ר דיהו"ן מדב"וה
ה "ת מרא"ש מעלו"ה של"ה הנבוא"ע מחל"ע מנג"ה נג"ג ממחל"ם מענ"ע הלח"ם מנג"הלח

ל "ר געריא"ל מדב"א גבריא"ל פרל"ל רפא"ל מיכא"ל רזיא"ל אוריא"ל גבריא"ה רא"י
ש כי "ו נתפ"ש והוא שאינ"ו נתפ"ג וחצב עמודים גדולים מאויר שאינ" בזוג"ר זו"ד פ"פרל



א "אני יי הו"ו ורמזו "ן והוא תה"ש מאי"ש ישוב י"ו נתפ"ואם אינ, ן"ו אי"ש שמ"ר נתפ"אוי
ד "ם מיוח"י יצרי"ם פרצוף שנ"ר ופשתי"א צמ"ם מל"ה הוא ש"אני הוא שמי יהו" י"שמ

ם "ו חלק"ב חלקם שיתערב"י וער"ן שת"ר ופשת"ב צמ"י וער"ומפורש מצורפים חפץ שת
ב "ב הם שמות י"ץ ודע כי ער"ק החפ"ק שער בחש"ץ החש"ת שער החפ"ש ערבו"ם י"לקח

כי בשם קדשו ] לבנו[ו ישמח "י ב"כ"ו וכבר רמזתי לך ושמתי סימנו "ו הם שמות כ"גם תרע
ו "ב וסודם י"ערי ו"ר שהיא שת"ם ומילת בש"ו הוא ברית שלו"ואם הוא ברית עש" בטחנו

ש "ר מחד"ש בעפ"ג בשמי מחד"ל מקטר"י וראשית אני והוא בשכ"ב ושם כח"פעמים כ
ג "י מקטר"ב בכח"י מער"ח מערב"ב ונמצא כחי בכ"ם ממער"י מערב"י ט"ם ט"ביצרי
  : ר"י בעפ"י ט"ב ט"י מער"ב כח"מערב

 וזהו צירופן א לעשרים ושתים אותיות"ש שעולים רל"ש קדו"ש קדו"וזה סימן אותיות קדו
  : לפי מה שצרפם הוא בספרו הנכבד

  : כמ ינ טס חע זף וץ הק דר גש בת אל

  : למ כנ יס טע חפ זצ וק הר דש גת אב

  : במ לנ כס יע טפ חץ זק ור הש דת אג

  : מנ לס כע יפ טצ חק זר וש הת בג אד

  : גנ מס לע כפ יצ טק חר זש ות בד אה

  : נס מע לפ כצ יק טר חש זת גד בה או

  :  נע מפ לצ כק יר טש חת גה בו אזדס

  : סע נפ מצ לק כר יש טת דה גו בז אח

  : הע ספ נצ מק לר כש ית דו גז בח אט

  : עפ סצ נק מר לש כת הו דז גח בט אי

  : ופ עץ סק נר מש לת הז דח גט בי אכ

  : ל וצריך לדעת זה למה"ל ועוד צרף חצים והחל בם מן א"אלה הם חצים והחל בם מן א

  : ר נש מת וז הח דט גי בכ אלפצ עק ס

  : זצ פק ער סש נת וח הט די גכ בל אמ

  : צק פר עש סת זח וט הי דכ גל במ אנ

  : חק צר פש עת זט וי הכ דל גמ בנ אס

  : קר צש פת חט זי וכ הל דמ גנ בס אע



  : טר קש צת חי זכ ול המ דנ גס בע אפ

  : רש קת טי חכ זל ומ הנ דס גע בפ אצ

  : יש רת טכ חל זמ ונ הס דע גפ בצ אק

  : שת יכ טל חמ זנ וס הע דפ גצ בק אר

  : כת יל טמ חנ זס וע הפ דצ גק בר אש

  : כל ימ טנ חס זע ופ הצ דק גר בש את

א מהם שרשים "וי, א מהם שרשים לפי לשון הקדש תמיד"מפני שהאותיות מתחלקות י
ר מן "זסצ, ט מן הלשון"ד, ק מן החך" ג,פ מן השפה"ו, ע מן הגרון"והשרשים הם ח. ושמשים

' ש, ת מן הלשון"לנ, כ מן החך"י, מ מן השפה"ב, ה מן הגרון"והשמשים הם א. תוך השינים
ונחלקו עוד . ד לשרשים"א בב"ה ואחרי כן נחלקו ב"ד ה"והנה נחלקו בתחלה דד. מן השינים

ץ "ז ג"שעטנ, ג"ג ת"י ת"ה חק"ונחלקו לתגין עוד בד. א לשרשים ולשמשים"ג בג"גם כן ב
ואלו חיה אלף שנים "ורמזם , ה"וסימנם טוב. ר בלי תגין"ת סופ"מלאכ, תלתא תלתא תגי

ואמנם סודו מלא ). 'שם ג" (אמרתי טוב ממנו הנפל) "'ו' קהלת ו" (ה לא ראה"פעמים וטוב
 ו"ו ו"ו'י מלאים "וו. ת"ץ הדע"ף ע"ענ, ת"ט אותיו"הב, ת"י הטובו"את, א"ת ה"ו בי"ת ו"ט
' ת"ף בי"כ'ב "כ. 'ד"ח בי"כ' 'י"ד ח"כב' 'א"ו ה"א ו"ד ה"יו' 'ם"ד' 'י"ו יד"יד' 'ו"י יד"יד' 'ד"יו
ת "תחל' 'ת"ת דל"ד ח"יו'ד "יח". ומבשרי אחזה אלוה"ורמז . 'י"בשר' 'ש"ח בנפ"ב מ"ל'

. 'ן"ור חל"ן הרה"חלו' 'ת"חלונו' ן ד"חלו' 'ת"י חלופו"אזנ' 'ן"ו זי"ת ו"ף ח"אל'ז "אחו. 'י"דוד
ושים לבך , ומכאן אחל עוד לדבר בענין הצירוף הזה ואורה דרכו כי נפלאות תמים דעים בו

  : להבינם

והנה צרף . ב אותיות כי אם התחלת הצירוף לבד"דע כי בעל ספר יצירה לא הודיענו מצירוף כ
 והנה היה ראוי, ומפני שאמר אלף עם כולן. ב אלפין"לזו אלפא ביתא אחת יתירה כי צרף כ

, והיה זה הצירוף הראשון או האחרון. י וכן עד סוף"ט י"ח ט"ז ח"ו ז"ה ו"ד ה"ג ד"ב ג"א ב"א
מפני שאינו מתהפך כמו האחרים הוסיף בעבור זה אלפא ביתא אחת וגלה לנו בה סוד השם 

והוא שגלהו לנו על פי הכפל להורות שצריך . המפורש על פי היות מאותיות העלמה בלבד
א או שלא היה מזכיר "ל והיה ראוי שיחל מן א"וזה שהוא החל מן א, ך"ל להפ"לקחת הכפ

ועוד שנה מזה אחר . ב כמו שהתחיל בשנית"והיה מתחיל מן א. מפני שאינו מקבל צירוף, א"א
ויותר שנוי גדול מזה שאחר שהודיענו שאלפא ביתא . ב"והם רמ, א שערים הם"שאמר רל

ל אחרון בסוף האלפא ביתא "הדין שישים אהיה מן , ע"ס ה"נ ד"מ ג"ל ב"הנוספת היא א
' ש'ק'פ'ס'מ'כ'ט'ז'ה'ג'מפני שהנוסף כולו נמצא בסופי האלפא ביתות הנפרדות שהן א, הראשונה
ה הפוכים "ו ושניהם הוו"שסודם ה' ת'ר'צ'ע'נ'ל' י'ח'ו'ד'ולא נמצא בסופי ב. ו"שסודם ה

ל שבו החל "עשה כי הנה אואמנם הדין אתו בכל מה ש. כי כל הדרך ישרה והפוכה. וישרים
ש "ר י"כ הוא סדן שלישי וכן כולם עד ט"וכן ג, מ הוא סדן שני"וכן ב. הוא הסדן לגלגל הנזכר

ג וכן כולם עד "ב נ"א מ"ואמנם חצי הצירוף השני עוד מתהפך על דרך ל. ת בחצי הצירוף"כ
ם כמו שהוא "אדו של "ועל כן דמ. ב אותיות לאחור"ב אותיות לפנים וכ"והם כ, כ"י ת"ט ש"ר

אבל הוא לא כתב ההפוך אבל כתב . ב"ב וכ"ב בצורת כ"ח כך הוא חתום בכוכ"חתום במ
ל בראש מפני היות כל "ואשר שם א). 'ז' יחזקאל א" (ה"ורגליהם רגל ישר"וסימניך . היושר

ף עם כולם ובית עם כולן וכן עד "והוא לא צירף כי אם אל' מה שכתב בראשים מתחיל מן א
  : ת"ף ולא כולן עם בי"אבל לא צירף כולן עם אל' עם ת' ר שת כלומ"ש



ואמנם ראוי . ודע כי הוא לקח דרך אחת שבה יתגלה כל המהלך הישר וההפוך והנוטה
ותכיר זה . ותראה מזה איך סדרם שנים שנים, ר"ש ה"ת ד"ב ג"שתחשוב ראשית דרכיו מן א

. ת הם שלישיות וכן כולם זוג זוג" ות עם"אבל ה, ת הם שניות"ת עם ד"כי ג, ן"ממציאות התוי
ובין . ד והנו ברביעי לו"ת מדלג ג"ג ד"ובין א. ג והנו בשלישי לו"ד מדלג ב"ב ובין ג"ובין א

ל על "ותמצא שסדר הנוסף הכפול שהחל בו בא, אלה לאלה הבדל גדול שראוי לחקרו בכל
. יתות שהם החציא אלפא ב"ל אחר י"כי לקחו בסדר א. והוא השני לא הראשון, סדר יפה

ובשביעי לו , נ"ובחמישי לו ג, מ"ודלג אחד וכתב השלישי לו ב, ל"כ כתב א"ובראשון אחר א
, ש"ט לו י"ובי, ר"ז לו ט"ובי, ק"ג לו ח"ובי, פ"ובאחד עשר לו ו, ע"ובתשיעי לו ה, ס"ד

ים סימנם והראשונ. 'כא' יט' יז' יה' והשנים יג', יא' ט' ז' ה' ג' והנה חצים א. ת"א לו כ"ובכ
והם , )'יב' ש ח"שה" (ף לך שלמה ומאתים לנטרים את פריו"האל"ורמזם ', ל והשניים פ"הא

  : ם ודעם מאד"ם גנוזי"גלגלי

  : א שערים"וזהו צירוף שני מן רל

  : כל יכ טי חט זח וז הו דה גד בג אב

  : תא שת רש קר צק פצ עפ סע נס מנ למ

  : כמ יל טכ חי זט וח הז דו גה בד אג

  : א רת קש צר פק עצ ספ נע מס לנתב ש

  : כנ ימ טל חכ זי וט הח דז גו בה אד

  : תג שב רא קת צש פר עק סצ נפ מע לס

  : כס ינ טמ חל זכ וי הט דח גז בו אה

  : תד שג רב קא צת פש ער סק נצ מפ לע

  : כע יס טנ חמ זל וכ הי דט גח בז או

  : תה שד רג קב צא פת עש סר נק מצ לפ

  : ול הכ די גט בח אזכפ יע טס חנ זמ 

  : תו שה רד קג צב פא עת סש נר מק לצ

  : כצ יפ טע חס זנ ומ הל דכ גי בט אח

  : תז שו רה קד צג פב עא סת נש מר לק

  : כק יצ טפ חע זס ונ המ דל גכ בי אט

  : תח שז רו קה צד פג עב סא נת מש לר



  : כר יק טצ חפ זע וס הנ דמ גל בכ אי

  : תט שח רז קו צה פד עג סב נא מת לש

  : כש יר טק חצ זפ וע הס דנ גמ בל אכ

  : תי שט רח קז צו פה עד סג נב מא לת

- - - :  

  : כת יש טר חק זצ ופ הע דס גנ במ אל

  : תכ שי רט קח צז פו עה סד נג מב לא

  : כא ית טש חר זק וצ הפ דע גס בנ אמ

  : תל שכ רי קט צח פז עו סה נד מג לב

  : יא טת חש זר וק הצ דפ גע בס אנכב 

  : תמ של רכ קי צט פח עז סו נה מד לג

  : כג יב טא חת זש ור הק דצ גפ בע אס

  : תנ שמ רל קכ צי פט עח סז נו מה לד

  : כד יג טב חא זת וש הר דק גצ בפ אע

  : תס שנ רמ קל צכ פי עט סח נז מו לה

  : כה יד טג חב זא ות הש דר גק בצ אפ

  :  פכ עי סט נח מז לותע שס רנ קמ צל

  : כו יה טד חג זב וא הת דש גר בק אצ

  : תפ שע רס קנ צמ פל עכ סי נט מח לז

  : כז יו טה חד זג וב הא דת גש בר אק

  : תצ שפ רע קס צנ פמ על סכ ני מט לח

  : כח יז טו חה זד וג הב דא גת בש אר

  : תק שצ רפ קע צס פנ עמ סל נכ מי לט

  : א בת אשכט יח טז חו זה וד הג דב ג



  : תר שק רצ קפ צע פס ענ סמ נל מכ לי

  : כי יט טח חז זו וה הד דג גב בא את

  : תש שר רק קצ צפ פע עס סנ נמ מל לכ

ויש שם אלפא ביתא אחת ישרה והיא זו , א שערים על סדר פנים ואחור"הנה כבר נשלמו רל
אבל בעל . צצ קק רר שש תתהכפולה אא בב גג דד הה וו זז חח טט יי ככ לל ממ ננ סס עע פפ 

ועל כן לא אמרה הוא , הספר לא כתבה ואין ראוי לכתבה מפני שאינה מקבלת הפוך ולא צירוף
. ואם תשים עוד אא יושלם בם הסוד. א אותיות"א אלפין עם כ"והן כ. ף עם כולן"אלא אל

בלי ועל כן בתתך אחת מהם ראש . ומפני זה נעלמו ואין צורך לכתבם כי ראשים שוים הם
, ב"ויעלה מן החבור א, שהיה לך' אל א' עוד חבר ב. 'א יעלו שניהם ב"מן כ' ותחבר א, חבור

. 'ב הנשארים ויהיה המחובר מ"ב לכ"ועוד עשה כ. והוא ראשון לכל הצירוף הראשון הישר
מ והוא ראשון לכל הצירוף השני "ב ויעלה א"של א' הנכפל שמשם לקחת א' חברהו אל א

ועל כן צריך . חציו ישר וחציו הפוך, ס ישר והפוך הוא אמצעי"נ ד"מ ג"ל ב"כי א. ההפוך
וציירתי ההפוך ראש לכל , וציירתיו הישר תחת כל הצירוף הישר. לציירו נבדל מחבריו

קח לו . ה"ה אשר הי"הי' ה שסודו ב"ה אשר אהי"והנה הוא מפורש בסוד אהי. הצירוף ההפוך
וסוד אשר היו . ו"ר הי"ו אש"הי, ה"ב השיר"ה אה"וסודם י, ה"ר הי"ה ש"ב ונשאר הי"עוד א

ם שם לו חק "ש"ש וסודם "ב וברא"ר ושני השמות חקוקים בל"שוה אל ש' על דרך היות ך
וסודו " ה שלחני אליכם"אהי"ובעבור השלישי בא שם שלישי ואמר ". ם נסהו"ומשפט וש

א ציירם אחד מן א שערים על צורה מופלאה והיא של"ואחר שציירתי רל. שמות' כולל ב
א שערים לא "פ שידעו כולם הגלגל איך מתגלגל ברל"ואע. המפרשים הנזכרים לפי זה הציור

רק מזה הציור . וכולם טובים ומעולים, אבל סדרום על דרכים אחרים, סדרום בצורה הזאת
ושני . ל"ואחד מהם שהכל עונים אל הסדנים שהם א. המחודש בחלוקיו יובנו דברים מופלאים

והנה רמזם . ת גם מהפכו"ל עם סופו שהוא כ"שיבוקש מן ההבנה בצירוף ימצא בסוד אשמה 
המן העץ אשר ציותיך "ועוד ". ל ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו"מכל עץ הגן אכל תאכ"

. י"ם אמת"ת תהו"ת מהו"ת וסודו המו"והנה היא אש אכל". ת"לבלתי אכול ממנו אכל
ושלישי שזה יגלה סוד . ודעם" ל"ת כ"שב נתתי לכם אכירק ע"וכשהותר העץ נאמר עליו 

', יא' ב תיבות לשני חלקים והם יא"הנה נודע שנחלקו האלפא ביתות מן כ, כיצד. הגלגול
' כלומר התיבה היא א, ב"ב אל א"אם כן הכל מתגלגל מן א. אותיות' ותהיה כל תיבה בעלת ב

, הגוף האחד והרכבתו משני סימניםוהרמז על הגוף שהתיבה היא . ב"הרי א' והאותיות הם ב
. שמהרכבת שניהם נהיה הגוף אחד, שהם שני עצמים, כלומר משני דברים והם החמר והצורה

וסימן לדבר עשרים ושנים , ב אותיות המצורפות גלה זה המחבר באמרו"ובסוף הספרות של כ
ן להם חקר וכאלה הנרמזים יש דרכים אי. ב אותיות"וזה בארו בחלוק כ. חפצים בגוף אחד

ואמנם הצירוף בלתי הנקוד אי . יובנו יותר מהרה מן החלוק הזה ממה שיובנו משאר החלוקים
א "ב עם ב"ב אותיות הנזכרות שהם א"אפשר להיותו פחות ולא יתר מן הנזכר לפי דרך כ

א "וכיוצא בם כולם והתימה במה שסופקו קצת המפרשים במה שמצאו בקצת ספרים רכ
א "אלא שזה בגלגול פשוט כנכתב פה והוא רל]. אחד[שערים ושניהם א "שערים ובקצתם רל

כי זו היא דרך שכל אלפא ביתא שלמה מצורפת מונה אותה . א"וזה בגלגול מורכב והוא רכ
ל היא דרך מעולה מאד והוא "יצחק זצ' ואמנם הדרך שרמזה הרב ר. א"שער אחד לכך רכ

טורים מלמעלה ' ג וכן עד היות שם דלוג ט"ב ואחריו ג"שלם ואחריו דלוג אחד אחד ואחריו ב
אלא . טורים מלמטה הפוכים כנגדם ואחד ראשון ישר שלם ואחד אחרון הפוך שלם' ישרים וט

ויתחייב להיות , ה"פעמים והוא רמז אהי' עד כא' שאות הממלכה נשמרת בארך הטור כגון א
מהם ' ורים שלמים הט' אלפא ביתות וי' טורים מלמטה בחצי י' טורים מלמעלה וה' מזה ה

מ "ל ולצירוף השני ב"אותיות לבד והן א' מהם הפוכים כנגדם וטור אמצעי בין ב' ישרים וה



שעליהם הכל בנוי ומהם ' ומפני שתבין דרכם אצייר לך מהם דרך האלף ודרך הב, וכן כולם
  : תבין השאר מדעתך וזה ציורם

  : ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת אא ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת ב ג ד 

  : א ג ה ז ט כ מ ס פ ק ש ב ד ו ח י ל נ ע צ ר ת

  : א ד ז י מ ע ק ת ג ו ט ל ס צ ש ב ה ח כ נ פ ר ב ה ח כ נ פ ר א ד ז י מ ע ק ת ג ו ט ל ס צ ש

  : א ה ט מ פ ש ג ז כ ס ק ב ו י נ צ ת ד ח ל ע ר

  : ר ג ח מ צ ב ז ל פ ת ה י ס ר ג ח מ צ א ו כ ע ש ד ט נ קא ו כ ע ש ד ט נ ק ב ז ל פ ת ה י ס 

  : א ז מ ק ג ט ס ש ה כ פ ב ח נ ר ד י ע ת ו ל צ

  : א ח ס ת ז נ ש ו מ ר ה ל ק ד כ צ ג י פ ב ט ע ב ט ע א ח ס ת ז נ ש ו מ ר ה ל ק ד כ צ ג י פ

  : א ט פ ג כ ק ה מ ש ז ס ב י צ ד ל ר ו נ ת ח ע

  : ע ג ל ש ח פ ד מ ת ט צ ה נ ב כ ר ז ע ג ל ש ח פ ר מ ת ט צ ה נ א י ק ו סא י ק ו ס ב כ ר ז 

  : א כ ש ט ק ז פ ה ס ג מ ב ל ת י ר ח צ ו ע ד נ

  : א ל ב מ

  : א מ ג ס ה פ ז ק ט ש כ ב נ ד ע ו צ ח ר י ת ל

  : ז ר כא נ ה מ ט ת מ ד פ ח ש ל ג ע ז ר כ ב ס ו ק י ב ס ו ק י א נ ה צ ט ת מ ד פ ח ש ל ג ע 

  : א ס ז ש מ ה ק כ ג פ ט ב ע ח ת נ ו ר ל ד צ י

  : א ע ט ב פ י ג צ כ ד ק ל ה ר מ ו ש נ ז ת ס ח ב פ י ג צ כ ד ק ל ה ר מ ו ש נ ז ת ס ח א ע ט

  : א פ כ ה ש ס ט ג ק מ ז ב צ ל ו ת ע י ד ר נ ח

  : מ ח ג ר ס י ה ת פ ל זא צ מ ח ג ר ס י ה ת פ ל ז ב ק נ ט ד ש ע כ ו ב ק נ ט ד ש ע כ ו א צ 

  : א ק ס כ ז ג ש פ מ ט ה ב ר ע ל ח ד ת צ נ י ו

  : א ר פ נ כ ח ה ב ש צ ס ל ט ו ג ת ק ע מ י ז ד ב ש צ ס ל ט ו ג ת ק ע י ז ד א מ ר פ נ כ ח ה

  : א ש ק פ ס מ כ ט ז ה ג ב ת ר צ ע נ ל י ח ו ד

  : ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד גא ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב ב א ת 



וזה ציור צירוף האותיות המורה הדרכים לידיעת שבעים לשונות ומקוריהם והוא צירוף 
משולש וזה ראשיתו עד כאן חצי הדרך הראשון ועוד נכתוב החצי הנשאר ומכולו תבין כל 

  : 'דרכיו שהם עד צירוף ת

  :  אבגכלמ יכל טיכ חטי זחט וזח הוז דהו גדה בגד

  : תאב שתא רשת קרש צקר פצק עפצ סעפ נסע מנס למנ

  : כמנ ילמ טכל חיכ זטי וחט הזח דוז גהו בדה אגד

  : תבג שאב רתא קשת צרש פקר עצק ספצ נעפ מסע לנס

  : כנס ימנ טלמ חכל זיכ וטי החט דזח גוז בהו אדה

  : תגד שבג ראב קתא צשת פרש עקר סצק נפצ מעפ לסע

  : כסע ינס טמנ חלמ זכל ויכ הטי דחט גזח בוז אהו

  : תדה שגד רבג קאב צתא פשת ערש סקר נצק מפצ לעפ

  : כעפ יסע טנס חמנ זלמ וכל היכ דטי גחט בזח אוז

  : תהו שדה רגד קבג צאב פתא עשת סרש נקר מצק לפצ

  : כפצ יעפ טסע חנס זמנ ולמ הכל דיכ גטי בחט אזח

  : א סשת נרש מקר לצקתוז שהו רדה קגד צבג פאב עת

  : כצק יפצ טעפ חסע זנס ומנ הלמ דכל גיכ בטי אחט

  : תזח שוז רהו קדה צגד פבג עאב סתא נשת מרש לקר

  : כקר יצק טפצ חעפ זסע ונס המנ דלמ גכל ביכ אטי

  : תחט שזח רוז קהו צדה פגד עבג סאב נתא משת לרש

  : כרש יקר טצק חפצ זעפ וסע הנס דמנ גלמ בכל איכ

  : ט רזח קוז צהו פדה עגד סבג נאב מתא לשתתטי שח

  : כשת ירש טקר חצק זפצ ועפ הסע דנס גמנ בלמ אכל

  : תיכ שטי רחט קזח צוז פהו עדה סגד נבג מאב לתא

  : כתא ישת טרש חקר זצק ופצ העפ דסע גנס במנ אלמ

  : תכל שיכ רטי קחט צזח פוז עהו סדה נגד מבג לאב



  : גסע בנס אמנכאב יתא טשת חרש זקר וצק הפצ דעפ 

  : תלמ שכל ריכ קטי צחט פזח עוז סהו נדה מגד לבג

  : כבג יאב טתא חשת זרש וקר הצק דפצ געפ בסע אנס

  : תמנ שלמ רכל קיכ צטי פחט עזח סוז נהו מדה לגד

  : כגד יבג טאב חתא זשת ורש הקר דצק גפצ בעפ אסע

  : תנס שמנ רלמ קכל ציכ פטי עחט סזח נוז מהו לדה

  : חאב זתא ושת הרש דקר גצק בפצ אעפכדה יגד טבג 

  : תסע שנס רמנ קלמ צכל פיכ עטי סחט נזח מוז להו

  : כהו ידה טגד חבג זאב ותא השת דרש גקר בצק אפצ

  : תעפ שסע רנס קמנ צלמ פכל עיכ סטי נחט מזח לוז

  : כוז יהו טדה חגד זבג ואב התא דשת גרש בקר אצק

  : תפצ שעפ רסע קנס צמנ פלמ עכל סיכ נטי מחט לזח

  : כזח יוז טהו חדה זגד ובג האב דתא גשת ברש אקר

  : תצק שפצ רעפ קסע צנס פמנ עלמ סכל ניכ מטי לחט

  : כחט יזח טוז חהו זדה וגד הבג דאב גתא בשת ארש

  : תקר שצק רפצ קעפ צסע פנס עמנ סלמ נכל מיכ לטי

  : ד דבג גאב בתא אשתכטי יחט טזח חוז זהו ודה הג

  : תרש שקר רצק קפצ צעפ פסע ענס סמנ נלמ מכל ליכ

  : כיכ יטי טחט חזח זוז והו הדה דגד גבג באב אתא

  : תשת שרש רקר קצק צפצ פעפ עסע סנס נמנ מלמ לכל

  : ככל ייכ טטי חחט זזח ווז ההו דדה גגד בבג אאב

  : תתא ששת ררש קקר צצק פפצ עעפ ססע ננס ממנ ללמ

הוא צירוף מציורי האותיות והמורה הדרכים לידיעת שבעים לשונות ומקוריהם והוא כל זה 
  : צירוף משולש



וזו היא דרך כללית לכל ההתחלות של הצירופים של עשרים ושתים אותיות ועיין בם מאד 
  : ודעם

  : ב א

  : ג ב א

  : ד ג ב א

  : ה ד ג ב א

  : ו ה ד ג ב א

  : ז ו ה ד ג ב א

  : ח ז ו ה ד ג ב א

  :  ח ז ו ה ד ג ב אט

  : י ט ח ז ו ה ד ג ב א

  : כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א

  : ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א

  : מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א

  : נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א

  : ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א

  : ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א

  : פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א

  : צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א

  : ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א

  : ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א

  : ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א

  : ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א

ריך עוד שאגלה לך קצת טעמי עניניהם ואמנם צ. הנה כבר העירותיך על דרכי הצרופים כולם
ואומר כי מה שזכר בראשונים שהם מצורפים בדרך שלם וחצי . של האלפא ביתות המצורפין



ונברא עם כל מה , איך נברא עם האותיות שבם נברא הכל, היה זה להורות על מציאות האדם
,  והתחתוניםכלומר חבלי העליונים והאמצעים. ונקשר בכל חבלי המציאות, שקדם לו בטבע

, והמורכב משניהם, והוא החמר והצורה. וניתן בו כח גלגליי להשתכל בכל מה שבו נברא
כי הרכבת העולם אינה ממיני . והמורכב הרכבת שכנות, והמורכב הרכבת עירוב מזגית

וידוע שהאותיות החמר . כ שם הרכבה נופל על הכל בשתוף השם"ואעפ, ההרכבות האלו
והנה . כשהוא בקסת דומה לחץ הזרע שהוא בקשת, הודעתיך למעלהשלהם שהוא הדיו כמו ש

כלומר אפשר לצייר בו כל ציור שהוא קרוב , הוא חמר מוכן לקבל כל צורה שהיא טבעית לו
מפני שמראה . ומפני שיראה כדמות דבר בולט לפי ראות העין, לצורת חלק מפני מיעוט עביו

ומפני שיש . שהיא קרובה להדמות לה, ולטתעצמו בקלות יאמר עליו שצורתו אחות לצורה הב
אי אפשר לומר עליו שצורתו , שם גוף והוא הקלף או הנייר או הלוח כשכל אחד מהם חלק

  : שוקעת בשום פנים

זימן השם שני לחות העדות שהם לחות אבן , ומפני שתתגלה בקלות זו המחשבה השכלית
והלחות , זה ומזה הם כתוביםוהם לחות כתובים משני עבריהם מ. כתובים באצבע אלהים

והנה הראשונים מעשה . מעשה אלהים המה והמכתב מכתב אלהים הוא חרות על הלחות
ויאמר יהוה אל משה פסל לך שני לחת אבנים כראשנים וכתבתי על . "אלהים ושברם משה

ת "ואלה הלוחות נקראו לח". הלחת את הדברים אשר היו על הלחת הראשנים אשר שברת
י "אף בר"י ורמזו "ושמו בר, ר בלא ספק"ר והוא דבו"ר הנקרא זה"ת האו"התחלת והם "הברי

י "ע בר"והוא טב, ע"ף סימן לשעה שהיא ראש לכל טב"וזה סודו א). 'יא' איוב לז" (יטריח עב
ח "וסוד יטרי, ע"ב ור"י הוא טו"ף בר"כי סוד א. ע"ב ור"י טו"ע ירח"וסוד טב, י"ע ירח"טב
ר ורבים כאלה יתגלו "ע הדבו"ח טב"ע היר"והנה טב. י שוים"פרטיע שהוא "ב והר"ב והטו"ע
י "אלא שאני באתי לגלות לך בזה עדות הלבבות עם הלחות הכתובים משני עבריהם בעבר. בו

  : ח"ט שנה של מחזור היר"בכח י

. שהשנים מהם מעשה אלהים והשנים מהם פסלם משה יורוך ענין מהותם, וארבעת הלחות
אין בו , ואמנם הראשונים שהם מעשה אלהים, ברים והשניים נשאריםאלא שהראשונים נש

אבל . וכן בהיות השניים פסולים על ידי משה אשר שבר הראשונים אין בזה קושיא. ספקה
והמכתב "שבראשון נאמר מבואר . הספקה והקושיא הוא על המכתב השני לבד לא על הראשון

השני והוא שבלחות השניים נאמר בו ואמנם במכתב ". מכתב אלהים הוא חרות על הלחות
ויאמר יי אל משה פסל "שהרי נאמר בכי תשא , אם לאלהים אם למשה, מבואר למי הוא מיוחס

ויפסל שני לחת אבנים כראשנים וישכם "ונאמר שם . 'וכו" לך שני לחות אבנים כראשונים
ונאמר בסוף . "משה בבקר ויעל אל הר סיני כאשר צוה יהוה אתו ויקח בידו שני לחת אבנים

ויאמר יהוה אל משה כתב לך את הדברים האלה כי על פי הדברים האלה כרתי "הפרשה ההיא 
  : אתך ברית ואת ישראל

ויהי שם עם יהוה ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכל ומים לא שתה ויכתב על הלחת את 
ה וגם כל "רכה ומהם הב"ם ושש"ה והם עשרי"ר תור"שהם כת, "דברי הברית עשרת הדברים

י "וסודם יה). 'תהלים לג ו" (בדבר יי שמים נעשו"וסוד והנה דבר יי לעד שנאמר . ה"הרכב
, ת"ע, א"ר הנבר"האו, ם"ה אד"נעש, ב"ב ורל"רל, ה"ה והרכב"הרכב, ר"י או"ר ויה"או

י "ת בעל"צורו, ת"ם ע"ר הדברי"ש, ר"ם דב"ר העתי"והסוד ש. ה"ך שלמ"המל, ל"משק
ם "ד, ש"י המשו"ה שר"ם וחו"אד, ה"ם ושש"עשרי, ל"רא' א, ה"ן והכל"החתת "צורו, ת"הבי
. ח"ש והיר"ד וסודם והשמ"ם וא"או ש, ש"ם וא"ח ד"ש והיר"והשמ, ש"י השמו"ו שר"ודי

" לרב תרבה נחלתו"וסימנך . ה"ה מרכב"ת ומעש"ה בראשי"ו מעש"ה ב"והנה דבר יהו
ויתן יהוה אלי את שני ", הלחות הראשוניםוהנה בא עוד במשנה תורה על ). 'נד' במדבר כו(



לוחת האבנים כתבים באצבע אלהים ועליהם ככל הדברים אשר דבר יהוה עמכם בהר מתוך 
  : האש ביום הקהל

" ויהי מקץ ארבעים יום וארבעים לילה נתן יהוה אלי את שני לחת האבנים לחות הברית
שם " (י ידי ואשברם לעיניכםואתפש בשני הלחת ואשלכם מעל שת"ונאמר ). 'י' דברים ט(
בעת ההוא אמר יהוה אלי פסל לך שני לוחת אבנים כראשנים ועלה "ואחרי כן אמר עוד ). 'יז

  : אלי ההרה ועשית לך ארון עץ

  : ואכתב על הלחת את הדברים אשר היו על הלחת הראשנים אשר שברת ושמתם בארון

  : ל ההרה ושני הלחת בידיואעש ארון עצי שטים ואפסל שני לחת אבנים כראשנים ואע

ויכתב על הלחת כמכתב הראשון את עשרת הדברים אשר דבר יהוה אליכם בהר מתוך האש 
  : ביום הקהל ויתנם יהוה אלי

' שם י" (ואפן וארד מן ההר ואשם את הלחת בארון אשר עשיתי ויהיו שם כאשר צוני יהוה
  ): 'א

, ושיא שבפשט כי היא קלת התירוץויש לך לדעת שאין כונתי בדברים האלה לתקן דרכי הק
ואם לא אגלה לך הסוד הראשון לא תוכל להבין לא הקושיא ולא . אבל כונתי על הנעלם

וראוי לך להסתיר זה הסוד מאד , ואמנם הנני מגלה לך זה וממנו תבין השאר. התירוץ כלל
 סדור הוא שיתגלה מפני שהגיע קץ חלוף הזמנים וסוף' לולי דעתי שרצון השם הקדמון ית

הכוכבים לפי המדות וישתנו המדות והשמות ויבולבלו הלשונות וישתבשו דעות האמות 
ואמונותיהם ותשוב העטרה הישראלית לישנה והמעלה היהודית תהיה מיוחסת לשם העצם 

, ותשפל ותכנע מעלת הגוים והגויות. וישוב הנגלה נעלם והנעלם נגלה, ולא לשם התאר
וינשאו הממונות הזהביות והאבנים שהם האותיות . והיהודיותותנשא ותתעלה מעלת היהודים 

וזהו , א"ש כס"ת ב"ת בא"לח. והלחות הסנפיריות והמרגליות המחשביות והחכמות האלהיות
על דרך סוד דמות כסא שנאמר עליו , שאמרו הלחות מכסא הכבוד נלקחו והם לוחות אבן

י והוא "ל התל"ם והוא כגלג"ת אד"ם כגלגל"ת אד"והנה כסו". כמראה אבן ספיר דמות כסא"
והנעלם מן שמי דמיון והוא . ן"ן ותפלי"אב, ן"והנה הנגלה והנעלם מן אב. ך"ם לחת"גל

ת מצורף "ושניהם בדמות או, ה"ש ליהו"ן ששניהם קד"ל עם דמיו"י בכלל בשתוף שכ"דמות
ו היא "ר וכן דרכ"ר עם כדו"בשתוף כדו, א"ר נבר"ת ששניהם או"ן וב"ן בשתוף ב"עם אב

והנעלם מן . ה"ו לכל"ן ת"ב לחת"והנה א. ל"ך היכ"ן וסודם תו"ב' ת א"ח' והנה ל. ו"דרכ
וזה שם , ושני הנעלמים זה דמיון. ע"ן וזהו שפ"ם דמיו"ת ש"ו והוא דמו"ש די"י נפ"זכר

ם "ם והנו ש"י מד"ם כלומר שנו"ן מד"ם וזה חשבו"ה מד"ם כלומר הוי"ב מד"זה חיו, דמיון
י בנגלהו יתר על "ם ואמנם שמ" ואם כן זכרי בנעלמו יתר על שמי בנעלמו ש.ם"ב מד"חיו

ו סודו "ת ת"ד ח"ה למ"ועוד יותר מופלא מז. ם"י הש"וסוד שניהם חצ. ם"זכרי בנגלהו נביאי
והם הם לחות הברית . ז זין זין כלה בחשבונך"י ז"ט ד"א תקפ"ן הכ"ת נו"ף בי"ו אל"ח תתע"ד

ואם כן ראוי לומר כי הלחות מעשה אלהים המה בין על דרך . גם לחות העדות בסוד העבור
בין על דרך הנסתרת שכבר נרמז על זה . מפני שאמרו אין מקרא יוצא מידי פשוטו, הפשט

הנסתרות ליי אלהינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי ", מאמר הכתוב שאמר
והתבאר , ר מכל המצות האמורות בתורהוכבר אמרו מי שתורתו אומנתו פטו". התורה הזאת

הם ענינים נמצאים , אם כן שהלחות הכתובים באצבע אלהים והמכתב שהוא מכתב אלהים
. וידענו זה עם דעתנו שצורת המשכן וכל כליו היא צורת השמים וכל צבאם. בשלשה עולמות

 הם ענינים ,והבנת המכתב, והמכתב החרות על הלחות, ואם כן הארון של עץ והלחות שבתוכו



דומים לצורת האדם הזוגי ולצורת העולם השפל ולצורת העולם האמצעי והיתה צורת האדם 
  : במקום צורת העולם העליוני השכלי

והמפורסם מכולם אמרו עליו ביחס , ואחר זה תדע כי משה נקרא אלהים בתורה בקצת מקומות
והנעלם באחד מכל , תףכי שם אלהים הוא שם משו". ראה נתתיך אלהים לפרעה"אותו השם 

פן , ולא נחם" כי אמר אלהים פן ינחם העם... ולא נחם אלהים", המקומות הוא אמרו סתם
ן "ר כלומר ב"ן עפ"והוא ב, כ שם משה הנגלה ידוע שהוא איש משבט לוי"עם היות ג, ינחם
ה "ת י"ה ב"ת פרע"וגדלתו בתיה ב, י"ן שמ"ל והוא ב"ן שכ"והנה משה מצד אחד ב. ם"עמר

ן שני שמות הקדש ואם תחבר "ת וסוד ב"ב, ם"ן עמר"וסוד ב. ד"ה ושם אמו יוכב"ם י"ת ש"ב
  : שם אביו ושמו ושם אמו ותצרפם תמצא בהם סתרי תורה

ותדע כי . ה"ה ב"י התור"ד מגלה סתר"ת יסו"ם אותיו"ם ושתי"והנה תדע כי מספר עשרי
 האלו מיוחסות אליו ומתוך ובשתי הצורות. ד למדנו לשון הקדש"ם ויוכב"ן עמר"ה ב"מש

ועם היות הלוחות הנזכרים . ב"ש אשר היתה נשמתו נשמת הכל"י קד"שתיהן ישוב הנכר
יוודע דרך הקושיא , ומכתבם מכתב השם והארון ארון השם, בצורת האדם מעשה השם

. ונודע מזה שהגוף הוא הארון ודומה לקלף שהוא מעור בעדות העור. ויתורץ כל דבר כראוי
, ל שני מינים"ובהיותם שנים לבד ר, ת שהם לחות אבן הם העצמות שהם קשים כאבןוהלוחו

והם החכמה שבה אדם מכיר את קונו , דברים' והזך בו ה. ועצם בעל מח עב, עצם בעל מח זך
, והתבונה שבה אדם מתבונן ומבדיל בין עבודת השם ובין עבודה זרה. ומקיים מצות אנכי

והדעת שבה אדם יודע ידיעת השם ואינו נושא . כל הדבק אליוומקיים מצות לא יהיה לך עם 
והזכירה או אמור . ל השם שהוא משכן לו והוא נושא אותו מעת שנברא עמו"שמו לשוא ר

השמירה כי בה אדם זוכר ראשית בריתו ושומר הדבר הקדוש שעמו ומשתמש עם החול שאתו 
ומדמה ומצייר סבות מולדתו והמחשבה או אמור הדמיון שמחשב . ובזה שומר שבת מחללו

ועל כן מכבד סבותיו והם אביו ואמו הנמשכים עליהם בלידתו ועם זה נותן לכל דבר חקו 
שהם כנגד לא תרצח לא תנאף לא . והעב בו חמשה דברים והם חמשת החושים. הראוי לו

, ואמנם חמשתם עונים אל ענין הנפש שהיא המשכלת באדם. תגנוב לא תענה לא תחמד
והיו לה החושים , עד שיעזרה לצאת מן הכח אל הפעל, עם הגוף כדי שתשמש ממנוונמצאת 

ולפיכך באו המצות על אלה השמשים שנבראו בעבורה שלא תהיה כונתם . לשמשים לזה
כי אז היו דומים לעבדי המלך שמרדו . כי אם לעזרה לא למנעה ולא לעמוד כנגדה, בפעלתם

הנה שמע מזבח ", כמו שנאמר, י תורה ולקבלםומפני שהשמע הוא שמש לשמוע דבר. עליו
כמו שנאמר . באה אליו מצות לא תרצח, )'כב' טו' שמואל א" (טוב להקשיב מחלב אילים

גם כי תרבו תפלה אינני שמע ", ונאמר עוד". מסיר אזנו משמוע תורה גם תפילתו תועבה"
. צח לא תקטול נפשועל כן תרגום לא תר. וזה מבואר, )'טו' ישעיה א" (ידיכם דמים מלאו

ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר "ומפני שהראות הוא סבת הניאוף כמו שנאמר 
ומפני שהריח הוא שמש משותף . נאמר לענין לא תנאף, )'לט' במדבר טו" (אתם זונים אחריהם

 .יורו על החיים התלוים בהם, ל בענין היותו תלוי בנחירים והנחירים בנשימה"עם הנשימה ר
והקרבן , והשעות מעידות על חדוש העולם והן הנפרדות והזוגות, ובאף אדם מכיר השעות

" אשה ריח ניחוח ליי"ונאמר בעת הרצון . נקרב בעתים ידועות שהכונה בהם לרצות הכעס
' בראשית ח" (וירח יי את ריח הניחוח"ונאמר . ותרגומו קרבן דמתקבל ברעוא, )'ט' ויקרא א(

) 'ויקרא כב כט" (ירצה לקרבן אשה"ונאמר , )'כט' ויקרא כב" (כם תזבחולרצונ"ונאמר , )'כא
ונראתה כח ). 'ז' ויקרא יט" (פגול הוא לא ירצה"ועל מי שהוא בלתי ראוי נאמר . לראוי

וצריך להתוודות על מה שהתישב , והנה האהבה והחשק יורו על ענין זה. התאוה ברצון ובחפץ
מפני שהנאת הריח דבר מישר הרוח , בלי מרמה ומרמהאליו הדעת באמת בלתי שום רמאות ו

  : הטבעי ומישבו ומשיב את הנפש



מפני כל אלה הטעמים נאמר לא תגנוב כמו שאמרו אסור לגנוב דעת הבריות ואפילו דעתו של 
יהיה השומע גדול ממנו או , ודיו לפי מחשבתו, ואם זה מתודה כדי לגנוב דעת מי ששומע. גוי

הנה , שהוא כדי שיהנה ממדה שגנב או כדי להנצל מנזק, בעבור הסבהחברו או למטה ממנו 
' שמות ה" (אשר הבאשתם את ריחנו"ודיו גנבה גמורה ונבאש ריחו בפני מי שגנב לו בענין 

מאחר שנימולו על פיהם , מפני גנבת הדעת, )'ל' בראשית לד" (להבאישני בישב הארץ", )'כא
ומפני שהטעם . ח המבדיל בין הדבר המריח והנבאשועל זה נאמר לא תגנוב לפי הרי. הרגום

והעדות תלויה בנותן טעם . וכן שאר הטעמים, הוא להבדיל בין המר והמתוק והם רעים
, לומר על המר מתוק ועל המתוק מר, נאמר כנגד הטעם לא תענה ברעך עד שקר, לדבריו

ש גדולות מכל ומפני שהחמדה והתאוה של חוש המשו. כענין שמים מר למתוק ומתוק למר
ונזכרה בו , נאמר כנגדו לא תחמוד, חמדה ותאוה מפני רבוי התענוג של המשגל והדומה לו

שהנה תרצח . השניים הם כדמות החמשה הראשונים, וכבר ידעת כי אלו החמשה. האשה
לא שהוא יתעלה , ומציאות הנפש בגוף האדם כמציאות השם בגוף העולם. ממעט את הדמות
שכמו שאם יעדר זה עם כחותיו אשר כולם בו ונותנם . לא על דרך הנהגהא, כח בגוף העולם

מיד ימשך אחר העדרו הפסד כל זה הגוף , בגוף הזה האנושי הפרטי שהוא כלל אחד בפני עצמו
מיד היה מתחייב , כן אם היה אפשר העדר זה הכח האלהי ממנו והפרטי. בכללו ובפרטיו

ועל "שנאמר , ומזה הצד דמו את הצורה ליוצרה. שיפסד העולם כולו ויבטל ויעדר מציאותו
וכבר נאמר שכל המקיים נפש ). 'כו' יחזקאל א" (דמות הכסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה

והנואף והנואפת . אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאלו נעשה שותף למקום במעשה בראשית
והגונב דומה למי . ם בזולתוז ממיר את הש"וכן העובד ע. ממירין מה שראוי במה שאינו ראוי

ועל , כן השם שהאדם נושא אותו אם ישאנו לשוא כבר הכחישו, שהפקידו בידו דבר ומכחישו
והנה אלה השלשה ). 'ז' שמות כ" (כי לא ינקה יהוה את אשר ישא את שמו לשוא"זה נאמר בו 

ה על והשלישי מור. והשני מורה על זולתו. הראשון מהם מורה על מציאות השם, דברים
הראשון מהם מורה . ואלה השלשה דברים האחרים שהם כנגדם. מציאות שמו בכלל ובפרט

וזאת הנפש היא . והשני מורה על החולק על מציאותה ועל כחה ועל מעלתה. על מציאות הנפש
לא על שאר בעלי נפש חיה שאין , המשכלת שלא נאמר לא תרצח כי אם על האדם לבדו

שפך דם האדם באדם "וכבר נאמר . ב מיתה כמו שהוא על האדםמהם חיי] אחד) [אדם(ההורג 
) שם" (כי בצלם אלהים עשה את האדם"ונתן בו טעם באמרו , )'ו' בראשית ט" (דמו ישפך

והשלישי מורה על הכח . וכבר נאמר שאין לא תנאף כי אם על אשת איש. וכל הנמשך לזה
  :  אחד הנמצא ואחד הנעבד בסוף]לשוות) [לעוות(המנהיג זו המרכבה אשר בידו כח משותף 

ז "והשניים מורים על החמרים שהנמשך אחריהם עובד ע, והנה הראשונים מורים על הצורות
והשלישיים מורים על הכח המרכיב החמר והצורה והמעמידם . ונואף בהמירו הצורה בחמר

קרא שמו וזהו הדבר הנ. והם משכנות לו, וזהו הדבר שהחמר והצורה נושאים אותו. והמנהיגם
ואין ראוי לכסותו , ועל כן אין ראוי לגנוב זה הכח עד שיראה שנעדרה מציאותו, ה"של הקב

ולפיכך נאמר בו לשון לא ינקה למי שמכסהו . ולהעלימו עד שיהיה דומה למי שנמצא לבטלה
אותיות ' וזה השם הנשוא הוא שם בן ד". ויגנב יעקב את לב לבן הארמי"כמו , שהגנבה כסוי

ן "ם תכ"והנמשכים אחריו במעלה הם ש. י שהם אותיות ההעלמה"וסה והוא אהושהוא מכ
שהוא שרש הושם אמצעי בין ' והנה ד. ק"ף צד"ס חט"ע ג"שרשים שהם זר' ואחריהם יא, ב"ל

ונשארו . וזה כולו יתבאר במקומו בסוד השם. א"כחות לה' וב, ו"כחות לי' ב. ב"א וסודו ב"יוה
ואלה מורים על היות ראוי להזכיר כל דבר . לא תענה ולא תחמוד, ב דברים והם זכור וכבד"ב

ועל זה הרמז אנו מקדשין על היין ואנו . כפי מה שהוא בלא שנוי החול לחול והקדש לקדש
שדינו דין החול והקדש שהשותה ממנו כראוי משמחו ומקדשו ומכינו , מבדילים על היין

כמו שאמרו זכה משמחו לא זכה . ווהמשתכר ממנו הוא מחלל, ומזמנו להבין מה שראוי
וממנו משמת , וזהו הסוד בעצמו שאם נכנס יין יצא סוד ממנו משמח לאומר ולשומע. משמתו



, וזהו כשהוא עדות שקר שמעיד על מה שאינו ואומר ישנו, ומשמד בעליו המוסרו והשומעו
  : ועל מה שישנו אומר אינו

 היא הניעה ההורים להמציא זה הגוף שהתאוה. ואמנם האחרונים מורים על כבוד ההתחלות
שכל אחד . הזר של הרעים) החשק(ועל כן ראוי לחשוק את החשק אבל לא . האישי בעולם

ואחר שהודעתיך ענייני המכתב שבלוחות ומקצת טעמי הכונה . ראוי להדבק בשלו ולא בזולתו
החמר ואומר כי זה . בם אשוב ואדבר עוד במציאות זה המכתב והיותו התחלת ההנהגה

והמעולות מכולן הן המודיעות לנו , אנו מציירין בו צורות רבות, שהזכרתי שהוא אצלינו דיו
. ב אותיות שציורו כפי מה שהם היום אצלנו בקבלה"והן כ, הכונות האלהיות והאנושיות

ופרש , ויש מי שאמר שהיה עברי, פ שיש מי שאמר שהמכתב שבלוחות היה אשורי"ואע
וסוד , וזאת הכתיבה העברית הנמצאת בידינו היום היא מרבעת. ותיהאשורית מאושרת באותי

ה לעדות שהיא "וצורתה היא צורת החמה וצורת ההתחל. ג מצות"ת כולל תרי"ה מרבע"כתיב
וסודו שם אחד יחיד . ת"ג מצו"קים תרי, א החתם"ת ה"ואם כן היודע מנין צור. ם"י הש"חצ

עיברית והלשון לשון הקדש תדע זה מאמרם ואם תרצה לדעת עדות שהכתיבה היתה . מיוחד
ואמרו כתב . ך צופים אמרום"והנה אמרו מנצפ. ך שבלחות בנס היו עומדים"ם וסמ"מ

והפלא איך , כמו שאמרנו למעלה. 'ן וכו"ב בוב"נבו, שבלחות נקרא מבפנים ונקרא מבחוץ
יאו זה אלא הם הב, ס"ו ור"סר, ב"ר רה"בה, זכרו אלה הדבורים אשר אינם בלחות כלל

א וכן "ך כיהל"אלהי, י"ה הוה"יהו, א"י יכנ"וכבר היה אפשר לומר אנכ. לראיה לכדומה לו
, וכבר הביאו זה אל נוטרקם שהוא נוטריקון באמרם אנא נפשי כתבית יהבית. השאר כולם

והביאו דברים רבים , וכבר הפכום יהיבה כתיבה נעימים אמריה. אמירה נעימה כתיבה יהיבה
  :  בסוף פרק הבונה במסכת שבתמנוטריקון שם

, ה"ל י"ה טו"ל וי"וסודם ט, ה"ש הוא ליטו"ת ב"וחלופיהם בא, צ"ך סודם כמנפ"ואמנם מנצפ
ולפי . כנגדם באחדים' ט'ח'ז'ו'ב גם ה"והנם ח, ר"ולהם שני מספרים הקצרים מספרים פ

כים מספרם והארו. ץ"ו עפ"ו וסודו די"ץ די"ט והנו כעפ"ה ח"מציאותם הראשון הם כנגד בד
היא עשרים בתחלה לפי ' כי כ, נ נשתנו שנוי גדול"ץ יצאו כראוי אבל כמ"רש וידוע כי פ"ג

' וגם מ. ה"לפי הארך היא חמש מאות הדומים לחמשים גם חמשה ושניהם ב' ואמנם ך, הקצור
, בתחלה חמשים' וכן נ. ם"ם ואל ד"ה שש מאות ודומים אל ו"והנה היא פ, בתחלה ארבעים

ם "ד' ז ודמיון מ"ה' ודמיון נ' ן ארוכה כזו ן"וכן הנו. 'ם סתומה כזו ם"והמ, שבע מאותופה היא 
, ן"ם שט"ך אד"ל אותיות והם סימן לסופי תיבות אלו שהם מלא"והנה הם גימ, ה"ב' ודמיון כ

ש שסימנם אמת משפט שלום ותוכם "ן וראשם אמ"והוא דמיו, ס"ושלשתם סתומים וסימנם נ
יהי נא חרב על הגזה לבדה ועל כל הארץ יהיה "ט החרב המתהפכת "להוסימניך . ל"ד ט"א

צ צורות פרשיות והם "וסימן פ. ואלה שלשתן המכשפים, וההפך דגדעון) 'לט' שופטים ו" (טל
ך "ואין צריך להאריך בזה המקום יותר מזה על ענין מנצפ. המכשפים באמת בכל צד ובכל פנה

יודע שאלה השלשת מיני מציאות יש לאדם כמו כי כל משכיל . שכבר יובן עניינם מזה
ופעם הוא שטן כשמעשיו , והנה פעם הוא אדם ומעשיו מעידים עליו שהם מעשה אדם. שרמזנו

ופעם הוא מלאך כשמעשיו מעשה מלאך ומועילים לו , מעשה שטן מזיקים לעצמו ולזולתו
.  מה שיהיה ממנווכפי המשכו אחריהם יהיה, ואמנם כחותיו שלש. ולבלתו וזה מבואר מאד

והגוף , והנפש שלו הוא האדם, השכל שלו הוא המלאך. ואלה הם כחותיו המורים על מהותו
ושכלו מעולם השכלים ונפשו מעולם הגשמים השממיים וגופו מעולם הגופים . שלו הוא השטן

הם , והם כדמות צדיקים גמורים שנכתבים ונחתמים לאלתר לחיים. הארציים שהם היסודיים
זכו נכתבים ונחתמים , וכדמות הבינוניים שהם תלויים ועומדים ומצפצפים ועולין. יםהשכלי

וכדמות רשעים גמורים . והם הנפשיים העוסקים במצות, לחיים לא זכו נכתבין ונחתמין למיתה
ואין להם . שנכתבין ונחתמין לאלתר למיתה והם הגופיים העוסקין במלאכת הגופים לבד

כלומר שאינם שומרים תורה ולא , לית לא בעצמם ולא בזולתםהשגחה נפשית וכל שכן שכ



נאמר שהשם דן , ומפני שהיו אלו השלש כתות בבני אדם נידונים לפני השם יתעלה. מצוה
והמדות הן . אותם בשלש מדות דומות למדות בשר ודם לפי תחלת המחשבה וכפי דעת השומע

ומדת המשפט היא . מדת יעקבכי מדת האמת שהיא מדת התפארת היא . אמת ומשפט ושלום
כי הראשונה של אמת . מדת יצחק שהיא מדת הפחד ומדת הגבורה ומדת היראה ומדת הדין

ומדת השלום היא מדת אברהם ומדת אהרן והיא שהברכה מעידה עליהם , מדת רחמים היא
וכבר נודע לכל משכיל שהמדות תמורות ומתחלפות ונשתנות . והיא מדת החסד, בשיתופם
. ואם כן חלוף האותיות יורה על המדות. ודברה תורה כלשון בני אדם, ם שנויים רביםבבני אד

וספר תקון מדות לפי צורה אחת מעולה , ל סדר ענין המדות"שלמה בן גבירול המשכיל ז' ור
הוציא ). 'יא' ט(דקהלת " שבתי וראה תחת השמש"ומפסוק . והוציאם מן החושים חמשה

ובעבור שתזכור מן . בעבור מפני הכונה הטובה שהורה בואפשר ש, החושים על צורה אחת
המדות תמיד שהם צורך גדול להיותן שלמות למי שחפץ בזו הדרך האלהית אעתיק לך שתי 

  : הצורות אשר ציירם בספרו על זה כי יועילו תועלת גדולה

  : וזאת תבנית הצורה האחת

  : מתדמים לחום

  : הגאוה והעזות והאכזריות

  : והחריצות והכעס

  : ההבטחון והענוה

  : והבושת והרחמים והמורך

  : מתדמים בקור

  : וזאת תבנית הצורה השנית

  : המשוש הטעם הריח השמע הראות

  : הנדיבות השמחה הכעס האהבה הגאוה

  : הציקנות הדאגה הרצון השנאה הענוה

  : הגבורה השלוה הקנאה הרחמים הבשת

  : המרך החרטה החריצות האכזריות הגהות

ואל תפלא . ל בספר הנזכר"אלו הן שתי הצורות של המדות כפי מה שסדרם החכם הנזכר ז
כי אני עשיתי זה מפני שראיתי . מפני שציירתים אני כפי סדרן ולא חדשתים על סדר אחר

אבל אהיה כמחליף איש באיש , שאם אחדשם לא אוסיף ביאור על דבריו בחדושי ולא אגרע
ל הורה דרך השואת המדות ודרך נטייתם מן השווי ומן "הוא זודע כי . ממין אחד ודי בשלו
. והורה בראיות שכל אחת מהן יש לה שווי ויש לה תוספת ויש לה מגרעת. המותר ואל המגרע

ואי זה היא הרעה שראוי , והודיע לכל משכיל אי זו היא המדה הטובה שראוי ללכת בה
בדמות מה שבא בדברי . י זו היא מזקתוא, ואי זו היא מועלת לכונה הנבואית, להתרחק ממנה



ונאמר גם כן בקבלה אי זהו החכם . אין הנבואה שורה אלא על חכם וגבור ועשיר, הקבלה
וגם זו מדה , ועוד נאמר שם איזהו חכם הרואה את הנולד. וזו מדה מעולה, הלמד מכל אדם

ך טובה ואם הוא בדר, שכבר יראה שכל אדם מצפה למות לשעתו, מעולה להשתכל לעתיד
ונאמר שם עוד איזהו גבור . ואם ברעה ישוב ממנה, ואם בינונית יטיבנה, יחזיק בה ויחזיקנה

. היא מובנת" ורדו בדגת הים"ומסוד ". וכבשה"וזו גם כן מדה מעולה מסוד , הכובש את יצרו
אבל תמצא אפילו בפחותי בני אדם . וזו מדה מעולה, ועוד אמרו אי זו הוא עשיר השמח בחלקו

אך השלמה מכולן היא הנמצאת מתחזקת מכח השכל וכן כולן זה . נה בטבע וממנה בהרגלממ
אשוב לומר לך כי כמו שאתה רואה , ומפני שתבין כי כונתי להודיעך אמיתת המציאות. דרכן

וזה שהשם יתעלה ברא . בענין המדות בילדות ובשחרות ובבחרות ובזקנה שהמדות משתנות
כמו , חתון ושתפם ועירבם יסוד עם יסוד ושתף אליהם האותיותהיסודות מן החמר הראשון הת

המליך את כך וכך וחבש שם בשם , רק כח הממלכה תלה אותו בשם באמרו. שאומר לפנים
אשר ברא אלהים "והם שנאמר עליהם . כדי לפעול בם הפעולות הראויות לפעול, וקשרם יחד

ועל כן היה ענין . ו ויתהפכו ויומרווכאשר יתערבו היסודות יתערבו האותיות וישתנ". לעשות
וכן ענין הנפש בכל , וכן ענין המספרים כולם. האותיות מצורף על דרך שווי ומגרעת ותוספת

וכן מערכת העולם בקצים על דרך זו הכל , וכן מדת מערכות מהלכות כל גלגל וגלגל, מדותיה
  : הולך

', הוא תוספת א' כי הוא חציו וג. רעתהוא מג' שווי אחד ואחד שהוא אלף כזו א' והנה ידוע כי ב
ואמנם התוספת . שווי מכריע בין תוספת שהוא שמאלי ובין מגרעת שהוא ימיני' ג'ב'והנה א

וכשתסיר התוספת אשר בצד הצפוני ותתנהו אל המגרעת אשר בצד הדרומי , שוה למגרעת
אז . שלשתםויהיו מהם , וישוב העודף שוה לכל אחד ואחד מהם, ישוב הגרוע שוה למכריע

ואפשר שיתחלפו . ן"ויהיו שלשה ביתי', ב'ב'נחלקים בחלוק שוה בלי תוספת ובלי מגרעת ב
. 'א'ב'שהוא ג' ג'ב'בסדרם אבל יעמדו בעצמם כבתחלה וימירו מקומם לבד כדמות הפכו של א

ואמנם זה גם כן יקרה עוד . כי הוא לבדו השוה, בינתים' והנה המכריע עדין הוא מכריע ב
כי הצירוף הראשון היה מסודר מפני . רופים אלא שישתנה סדר המקום לכל אחדבשאר צי

' ואם תוסיף על ב' אחד יהיו שניהם ב' שאם תוסיף על א. היות התוספת מתגדלת מן אחד אחד
כן יהיה ', וכפי מה שהיה הסדר שוה בתוספת בהתחילך מן א. וזהו הסדר השוה', ישוב ג' א

וכך יקרה לכל החשבון השוה המורכב מן אחד אחד או מן . חורלא' הגרעון שוה בהתחילך מן ג
וכן עד אין סוף יקרא זה , ]'ט'ו'ג) ['ט'ו'ב(או מן שלשה שלשה כגון . 'ו'ד'כגון ב, שנים שנים

וכאשר הורכב מן הראש והלך על דרך התוך עד הסוף כן יתפשט עוד . הסדר המורכב השוה
על דרך התוך שבו עבר בהרכבותיו עד הראש כשתתחיל להפשיטו מן הרגל ותוליכהו לאחור 

  : שממנו הותחל להתרכב

שבעת התלבשו לובש תחלה החלוק הקרוב לבשר , והסימן על זה המלבוש שהאדם לובש
וזה דרך . ואחריו שאר בגדים אחד אחד עד האחרון העליון המכסה את הכל שהוא הגלימה

 שלבש בסוף פושט בראש ומה כי מה. הגלמים כולם בעת הלבישה והוא להפך בעת הפשיטה
. בלבשו צורת ההרכבה, והנה הרכבת השור לרמז כי תחלתו הראש. שלבש בראש פושט בסוף

אבל העור שהוא סוף מלבושיו פושטים אותו מן הרגל ומוליכין ההפשטה עד שפושטין הראש 
 ואמנם, פ שהיה אפשר לעשותו להפך כי הלבישה בו טבעית וההפשטה מקרית"ואע. מכל עורו

אבל ענין היות החמר שתרכב בלבושו צורה ופשטו צורה אין זה רמז . זכרנוהו לרמז בעלמא
ואמנם ענין היותו מורכב על דרך הרכבת . אבל הוא ענין אמיתות המציאות, ולא משל וחידה

אבל יוודע מהרה שהרכבות . אין בזה ספיקה למשכילי דתינו המקובלים מן האמתיות, האותיות
ואם הרכבותיו כך אין צריך לומר שגם הפשטותיו , כבות האותיות שוה בשוההגלם כולן הן הר

  : כך



ל כי כפי "ר, ודע שהמדות הטבעיות והנפשיות והגלגליות מורות על אמיתת המדות האלהיות
כך נכיר ממדות השם יתעלה , מה שאנו מכירין מאלה המדות מציאות פועליהן ועניניהן

ורצותו הנרצים , הגתו את בריותיו והשגתו את ברואיווהנ, מציאותו וענין השגחתו לעולם
אולי ישובו ויראו את , והיותו בלתי חפץ בכסילים ובלתי רוצה במיתתן של רשעים, אצלו מהם

כי הם קדמו אצלינו בידיעת , וזה כולו יורונו עליו שמותיו יתעלה העצמיים והתואריים. יי
כך יורונו האותיות והלשונות על ,  ומעשיווכמו שיורונו שמותיו על מדותיו ודרכיו. מדותיו
ומה שיורונו עדיין יותר מזה הם הנקודים בהמשכנו בם אחר . אשר מהם הורכבו, שמותיו

דמיאן נקודתא באתוותא כנשמתא דחיי 'ל בספר הבהיר "כמו שאמרו חכמים ז. ההסכמות
בלי נקוד וכל שכן אבל במבטא לא ימצא אות , כי הנקוד הוא אשר מניע האות. 'בגופיה דאיניש

אבל במכתב ימצא אות בלא נקוד ובעל הקבלה יקרא ויבין מדעתו ומתוך . שאין נקוד בלי אות
וכן במחשבה הנקוד . עד שיקשרו הדברים, מה שכבר למד מהות הנקוד הראוי לכל אות ואות

כל זה מפני מחשבת דברי לשון מוסכם שעם ההסכמה יובנו הענינים , עם האות נחשב יחד
ורוצה לדעת , אבל מי שרוצה להבין מה שהוא ענין ראשון להסכמות. ו על הראשוניםשהור

מה הפרש בין המוסכם והמוטבע והמורגש והמושכל והמפורסם והמדומה והנחשב ורוצה 
ואיך נפלה ההסכמה שוה בין קצת בני אדם , ומי הן המסכימין, להכיר מהות ההסכמות כולן

צריך שיעיין בראשיתן של העניינים כולם ויראה ,  אחרתולא נפלה בין קצתם זו ההסכמה אבל
ויפשיט ההרכבות כולן עד שיגיע אל מה שהוא ראשית לכל , כל דבר ודבר מהם ממה הורכב

  : וזו היא הדרך האמיתית בכל חכמה. ויכיר עלתו וסבתו והתחלתו, דבר מורכב

ם שהדרך קשה מאד ויש דברי, ואמנם יש דברים שימצא דרך קרובה וקלה למצוא התחלותיה
ולדעת , אבל צריך לבקש ולחקור על כל דבר ודבר הסבה הקרובה למציאותו. ועמוקה למצאן

ובהמצא הסבה ההיא צריך עוד להעמיק . אם היא סבה אחת או רבות מורכבות או נפרדות
עד שידלג החכם ממציאות העולם הזה השפל אל . יותר ולדעת אם יש לסבה ההיא סבה

. מימיי אשר כבר נודע לכל משכיל שכל זה המציאות השפל התחייב ממנומציאות העולם הש
. יבקש סבותיו עד שימצא מדלג ממנו בבקשת הסבות אל העולם העליון, וכן יעשה לשמימיי

וככה ימצא מציאות , וכן יעשה ממנו מדלג ומעלה מחשבתו למצוא סבת העולם הנעלם העליון
, והיא הרחוקה מכל צד,  מצד העמידה והקיוםהסבה הראשונה לכל נמצא והיא הקרובה לכל

והוא השפע , ואי אפשר להיות הדבר הקרוב לו כי אם אחד. מצד חיוב המציאות ומצד המעלה
וזה הענין קבלנוהו מצד אחד והשכלנוהו מצד . הראשון האחד היחיד המיוחד והנשפע מאתו

ודרך ,  בידיעת סבותיהםועל זה אין לנו דרך לדעת הדברים המורכבים באמיתותם כי אם. אחד
והספירות ידענום מפני שסמננום . השפע לפי דרך הקבלה ידענו בו לפי דרך מציאות הספירות

והאותיות ידענום מצד הטבע כנמצאות במבטא וידענום מצד הקבלה המוסכמת . לפי האותיות
ן ואלה היו לנו עדים ברורים על היות כל הנמצאים דומים להם וכל שכ. כנמצאות במכתב

שהן צורה שוקעת וצורה בולטת , שהורונו האותיות שבלחות על מציאות שלשת מיני הצורות
אחר שהיו . כבר ידענוהו מן הקבלה ומן השכל, וזה שבח לאל בעל הצורות כולן. וצורה חלקית

והנה צירוף , הלחות כתובים משני עבריהם ונקראים פנים ואחור ומובנים בשבעים לשונות
  : האותיות לעד

והצרוף , ה כבר הוריתיך ענין סתרי המציאות אשר הודיעונו מסכימי צורות אותיות הקדשהנ
הוא הדבר הנקרא מבחן . כפי מה שסדרנוהו באלפא ביתות, המורה על התחלת הלשונות כולן

ובו יתבררו ויתלבנו הדעות ויצרפו הלבבות , השכל ומצרף החכמה וכור הבינה ונסיון הדעת
ועל כי היה .  יבדל הקדש מן החול והדם הטהור יטהר והטמא יטמאובו, באש החשק האלוהי

היה הענין , הדבר הזה חזק ואמיץ וקשה מאד להשיג ענין מעלה זו התלויה בצרוף ובכל דרכיו
אלא שבשעה שירצה המהפך מדותיו על פי צרוף האותיות להפכם מדרך , נעלם מאד ולא עוד

דמיונות ומחשבות דומות לאמתיות שיפתחו לו טובה אל דרך רעה שמיד ימצא שדים ורוחות ו



שהוא איש ממין , כי זו הגזרה היא טבעית לזך שבזה העולם השפל. השער לבא בחדרי הרשע
ואם יש בו כח מכלל . בני הנביאים שהם חכמי כל הארץ הדומים לכוכבי הרקיע המאירים

בור דוברי כזב בע, הכחות העליונים לשומרו ולעוררו ולעוזרו לבלתי סור לבבו מהאמת
והמהגים והמלחשים והמכשפים והאשפים והחרטומים אנשי להט , המדברים שהם המצפצפים
, "ויהי כן"הנאמר בחותם היצירה ' כן'כנגד ' כן'שחתום עליהם ', כן'החרב הפועלים בלהטיהם 

מן השני , ואם יגלהו מצד אחד, שהוא החותם הכנוי אשר כל משכיל יכסהו וישים עליו הכסוי
מיד יתעורר משנתו וידע יום מותו ויבדיל רוחו . כי מנשיקות פיהו ישקהו, סהו בעל כרחויכ

ויכיר ההבדל הגדול אשר , מנשמתו וישיבנה אל תלמודו ואל משנתו וייהפך ממות לחיים מדתו
וישים השכל בעל השלום . עם היות משתיהם הרכבת ואמיתת מציאותו, בין נפשו וגויתו

ואולם כל עת . ויהיה לו כרופא מרפא נגעו, צבעו ובין פשעו ובין שמעומכריע בין טבעו ובין 
אשר יטה לבבו מעם יי אלהיו ויחשוב בספקותו שום אמתות שתהיה סבה לסור מהשם בשום 

ונוח לו שלא נברא מפני שלא חס . הנה כפר בעיקר והפסיד חלקו מזה ומהבא, צד או בשום עת
אמרו '. דבריהם בענין זה באמרם בפרק הנזכר בשבתוהפלא מאד על מה שבא ב. על כבוד קונו
אתו דרדקי האידנא לבי מדרשא ואמרו מילי דאפילו בשני יהושע , יהושע בן לוי' ליה רבנן לר

מאי טעמא פשוטא , ת גמול דלים"ל דל"גימ. ת אלף בינה"ף בי"אל, בן נון לא איתמר כוותייהו
ומאי טעמא פשוטא . ם לרוץ אחר דליםשכן דרכו של גומל חסדי, ת"ל לגבי דל"כרעיה דגימ
ת "ומאי טעמא מהדר אפיה דדל. דלימציה ליה נפשיה דלא נצער, ל"ת לגבי גימ"כרעיה דדל

י "ח ט"ז[, ה"ו שמו של הקב"א וא"ה. דליתן ליה בצנעה כי היכי דלא ליכסיף מיניה, ל"מגימ
רושה וקושר לך כתר ה זן אותך וחן אותך ומטיב לך ונותן לך י"ואם אתה עושה כן הקב] ל"כ

מכאן שניתנה תורה במנוד '... עד, כמו שכתבנו' וכו' מם פתוחה מם סתומה. לעולם הבא
ה אין אני "אמר הקב, ש"ף מרי"מאי טעמא מהדר אפיה דקו. ש רשע"רי, ף קדוש"קו]. ראש[

ה אם חוזר בו אני "אמר הקב, ש"ף לגבי רי"מאי טעמא מהדרה תגיה דקו. יכול להסתכל ברשע
ועל זה נאמר . 'דאי הדר ביה ליעייל, ף תלויה"ומאי טעמא כרעיה דקו. כתר כמותי] לו[ר קוש
, ו אמת"ן שקר תי"שי'. כמו שאמרנו) 'לד' משלי ג(' אם ללצים הוא יליץ ולענוים יתן חן, 'שם

ומאי , שיקרא שכיח קושטא לא שכיח, ומאי טעמא שקר מקרבן מיליה ואמת מרחקא מיליה
, ש"ת ב"א. שיקרא לא קאי, קושטא קאי, ואמת מלבן לבוניה, כרעיה קאיטעמא שיקרא אחדא 
, ק"ד. גופו טימא ארחם עליו, ר"ג. בי לא חשק שמי יחול עליו, ש"ב, אותי תעב אתאוה לו

אם אתה , ש"ת ב"אבל מדת הצדיקים א, עד כאן מדת הרשעים. דלתותי נעל קרניו לא אגדע
ס "ע ח"ז. חציצה הוי בינך לאף, ף"ץ ו"ה.  בדוקאם אתה עושה כן גור, ק"ר ד"ג. בוש יצר

ה רבונו של עולם "אמר שר של גיהנם לפני הקב, ל"ם כ"י. ואין אתה מזדעזע מן השטן, ן"ט
דכים הם , ץ"דכ. ף"ה אני אחוס עליהם מפני שבעטו בגי"אמר הקב, ף"ע גי"ס בט"אח. לים כל

רבונו של , אמר גיהנם לפניו, ת"נ ש"ר ז"ומ. אין לך חלק בהם, ק"הל. כנים הם צדיקים הם
, ף"ע ו"ה. לגן הדס, ס להיכן אוליכן"ן ד"ם ג"ל ב"אמר לו א. עולם מרי זניני מזרעו של שת

ש "ר י"ט. הללו זרעו של יצחק, ק"ץ ח"ז. ה רבונו של עולם עיף אנכי"אמר גיהנם לפני הקב
זה כולו אחרי אמרם והנה זכרו . 'טר יש לי כתות כתות מזרעו של עשו שאני נותן לך, ת"כ

בשביעי " ונסכיה"בששי " ונסכיהם"נאמר בשני , יהודה בן בתירא אומר' ר'. לפני זה
והנה זו מצוה אחת . 'מכאן רמז לניסוך המים מן התורה. מים, ם"ד מ"ם יו"הרי מ, "כמשפטם"

  ): דף קד(ידועה וספרוה באסמכתא רחוקה מאד וכל זה כתוב בפרק הבונה בשבת 

כל זה בזה החיבור כדי לסתום פי המכחישים דרכי צירוף האותיות ועניניהם ואמנם כתבתי 
עקיבא ובספר הבהיר ובספרי השמוש הנקרא ' באותיות דר, ומלעיגים על כל מה שבא מזה

' ומפרקי היכלות דר, מצירוף השמות ומהוצאתם ממקומות ידועים, שמוש תורה ושמוש תילים
וזה כולו כבר הודו על היות . שות אין להם חקרישמעאל ומשאר ספרים שהם ממינם ובמדר

רשות האדם נתונה לו למצוא דרך החיים או להשאר בדרכו הידועה כל ימי חייו או לבוא אל 
ואמנם זה כולו על . השער ולשוב לאחור או ללכת לפנים תמיד עד שיראה פני המלך וידע אתו



 בטבע להיותה יכולה להביא את כי כל דרך זולתה הוא נמנע, דרך צירוף האותיות לא זולתה
ואחר שהדבר כן ראה . האדם עד הלום בזו המדרגה שהיא מדרגת רוח הקדש ומעלת נבואה

באי זו דרך תקחנה והיא לשמור הטוב תמיד בכל צד ובכל פנה ולהבריח הרע תמיד בכל 
עד שיהיה יצרך הטוב כשמוע הבן הנאמן המכבד את אביו או העבד הטוב הירא , יכלתך
ועל כן אודיעך כי . דברים ראויים לשמעם באמת, ניו או התלמיד הטוב המקבל מרבומאדו

הוא הצירוף הראשון המוכרח המסודר על דרך המזג ועל ' ו וכו"ה ה"ד ד"ג ג"ב ב"צירוף א
, י"נפרד עם זוג זוג עם נפרד עד ט, שהנה חוברו כולם נפרד עם זוג זוג עם נפרד. דרך הזווג

כי . ד משותפת עם אלה ועם אלה"אלא שהיו, כ זוג עם זוג" והנה י.שגם הוא נפרד עם זוג
ובהיותו ראש העשרות המורים על . ד בהיותו סוף האחדים המורים על הזוגות והנפרדים"היו

גם מכל , בענין זוגו ומזגו עם זולתו מן כל העשרות', הזוגות לבד צריך להשיגו בדמות א
שהיא ' גם ק, שהיא עשרת אלפים' גם י' גם א'  קוכמוהו. הוא' חשבון ממנו ומעלה בדמות א

וכן השאר , ג"ל כדמות ב"ב וכן כ"כ כדמות א"ואם כן י. מאות אלפים וכן חלילה עד אין סוף
ואם כן חוזרת ההרכבה על דרך זה , כ"ב וכדמות י"ר כדמות א"הנה ק. כולן בעשרות גם מאות
  : מפני שתדענה אכתבנה, בהיותה נשנית משולשת

  : ד דה הו וז זח חט טי יכ כל למ מנ נס סע עפ פצ צק קר רש שת תאאב בג ג

והנה . ד"ב מ"הנה זוהי המרכבה המוכפלת בהכרח ובאה במספרה לפי האותיות והתיבות כ
' כפלם ויעלו ב, תצה"ומנין כב אותיות א. 'לב בלב' 'גלגל' 'כח בלבד' 'כבד חלב' 'ך"בדמ'סודם 
צ וזו הצורה "תתק' ב ומספרים שהם ב"יבות שהם כד ות"חבר הכל אותיות שהם מ. צ"תתק

ם "הנה יו"ב וסימניך "ם זנ"גוי. והם שני מלכים חיים מתים, ד"ץ בכב"ך תתקמ"ץ בדמ"תתקב
ם "כי שני כלים מחיי, ה"ל בכח המט"י הא"ם אויב"וישובו אחי). 'א' זכריה יד" (א ליי"ב

. ן"ם והכלל חלילה ט"ם מכשפי"ם רק כל בעלי חיים כשפני"ם חיי"ם אבל כשפים ממיתי"מתי
והשאר לא . ר פנים ואחור"ש בכ"ת גל"דמ, א"ת הנ"ש דמ"ר גל"ק בכ"והנה נמצא דרך אי

, ת"ש דמ"ר גל"בכ, ת"ש דמ"ר גל"ואמנם סוד בכ. ט"ץ י"ו עד ק"נשתלשו והם מן נסה
ב "ל שמתרכ"דג, ל"ב שמתגד"שסודו רכ, ע כפל"ת זר"ע שכב"ת זר"התגלגלו על דרך שכב

ף "ף אל"ף אל"ף אל"ף אל"והנה כל הרכבותיו הם אל. ד"ל שמתכב"דג, ך"ל שמתבר"גדגם 
, מראות' על כן ראה יחזקאל ט. ם תשע ספירות"אלפי' והנה הם ט, ף"ף אל"ף אל"ף אל"אל

ולא ירדה שכינה למטה מעשרה ולא עלה משה למעלה . והמראה העשירית היא קדש ליי
ירה והתשע אספקלריאות הן בלתי מאירות להשאר והעשירית היא אספקלריאה המא. מעשרה

אלפים ' א שסודו אלף יום אלופים ופמליא ואלפים ו"ק הנ"שהרי נשאר אי. וכולו יובן מזה
והנה סוד . 'עד י' והוא סוד שכינה שכך המרובע עולה מן א. ה"נקב' ף י"מאה אל' א י"שהם ה

' ם ה"ה אלהי" והנה סודו אני יהו.אנכי מפורש עם יי אלהיך שהוא כבד בדמך שהוא כבד מכבד
והנשאר הוא מחובר שנים שנים לבד , י"י ויה"י יה"י ויה"י יה"י ויה"יה' ם ה"ם יו"ם יו"יו

  : לבד' מפני שלא נתגלגלו האלפא ביתות כי אם פעמים עד ת

, וכאשר הראיתיך באחד תכיר ממנו הנשארים כולם מן האלפא ביתא של אל בם גן דס
' וכבר רמזתי לך דרכם וגם רמזתי לך גם כן האלפא ביתא של ר. ריםל שע"המצורפות ברא

ואומר שעניין היותו כותב שם וחצי בכל צד יעלה זה , ואמנם אשלים לך עניינה פה. ל"יצחק ז
ל "מהטורים שהם שם וחצי שם וחצי הרי הוא גלג' ואם כן ד. ל"ך והוא ג"א והנה אבי"כ י"ב

שהיודעם , מצוה לגלות נסתריו מפני היותם סבת הגאולהועל זה יורה שהוא , במספר האותיות
ד "ד כב"ם מכב"ל ד"ם יגא"ו בד"די, ו"ו גלה"ם בדי"ו ד"בדי, ם"ל הד"ם כי הוא הגא"ל ד"יגא
' ח"ורו' 'ם"מעיני' 'ה"ן הפ"עי' 'י"ל פ"ק' 'י"ל ק"פ' 'כ"ן נ"ם ומי"ד, 'ל"ן גלג"ם דמיו"מד

והנה . 'נפסל' 'פסילם' 'טהור' 'עד עולם'אף ' י"בחר ''ח"יבר' 'ר"יבח' 'ח"ביר' 'ב"ירח' 'ח"ברי'
והחצים עולים . כ"כל מה שיתחייב ממציאות השלמים בכל אות ואות המתגלגלת עולים ר



וכן בכל תשלום אות באות עולה המספר של כל אחת . ב אותיות"ויש שם כ, י"חצים שהם ק
ומספר זה הוא שעולים . ב"ב פעמים של"ואם כן מספר כולם יחד עולה כ. ב"ואחת מהם של

עולה ' ב פעמים ל"ומספר כ. [שהם ששת אלפים ושש מאות, ר"ת' בכלל ו' ב פעמים ש"כ
אלפים ושלש מאות ' ד שהם ז"ו ש"הנה הכל עולה א. ם"ב פעמים ב עולה ד"ומספר כ] ר"ת

ת "ר תור"ת היצ"ש בחזרת חלילה התר"והכלל אי, ר"ת מסד"והנה עולה מצורף תור. וארבעה
ר "ר היוצ"ר הציו"ש היצו"ד הא"ד א"ש הא"א, ת"ת אמצעי"ת פרטי"ה פרטי"י תור"טהפר
והרמז , ש"ל אי"ד רפא"ה א"ה הצור"ד צור"ה הא"ד צור"ד א"גם א. ש"ד א"ד א"ר א"והיצ

  : ר"ם נאס"ל העול"ן כ"ת דמיו"ם אותיו"ם ושתי"ל עשרי"ם גלג"ד". יי איש מלחמה יי שמו"

ומספר ". ב האדם רע מנעריו"ר ל"יצ"ב אותיות סודם "א שלודע כי מספר כל אחד מהם שהו
ך יי צבאות ראו "ת המל"כי א"ורמזם . וסימנם מלכות, ה"כל אלפא ביתא שלימה אלף ותצ

ת "דע'והנם . 'ע"ת הידו"א' 'ע"ה יוד"את'כי ' ך"ה מל"את'וכשתדע סודם ). 'ה' ישעיה ו" (עיני
' ם"ם העליוני"י מי"מעינ' 'ם"ה העול"קרמ' 'ה"ם המקר"עול' 'א"ד ה"ל יו"משק' 'י"אהו

ודין הוא . ורבים הם כהם', ה"ה ולבנ"ר חמ"עפ' 'ה"ה ובינ"ל חכמ"שכ' 'ת"ב הדע"טו' 'ן"לוית'
ה "מית' 'ם"ר המכשפי"תקש' 'ן"ך שט"ם מלא"ר אד"תקש'לחקור אחריהם כי כשתדעם 

' ח"ר בכ"קת הש"תכלי' 'ת"ה משקר"מית' 'ת"ם קשר"המתי' 'ם"ר המתי"תקש' 'ת"משקר
ב "ת סבו"תכלי' 'ש"ב הרא"ב זנ"ת סבו"תכלי' 'ב"ר וכז"ת שק"תכלי' 'ה"ת שלש"תכלי'

הוא ' הוא הראש א' ק, הוא הזנב' הוא הראש ק' י, הוא הזנב' הוא הראש י' א. 'ב"ש זנ"הרא
איוב " (כשדים שמו שלשה ראשים"וסימנם , ק מתגלגל חלילה וכולו ראשים"והנה אי, הזנב

זנבות ] משני) "[שלשת(ודעם ) 'ד' שופטים טו" (ויפן זנב אל זנב"וסימנם , לו זנבותוכו) 'יז' א
הם נרמזים על ענין שלשת היסודות שהם אחרוני , )'ד' ישעיה ז" (האודים העשנים האלה

, ולפי זו הדרך הם ראשים למה שהורכב מהם. המציאות העליון וראשוני המציאות התחתון
והגלגל המתגלגל פנים ואחור לעד נאמן על זה המציאות . נווהם זנבות למה שהתחייבו ממ

ש "ד והנו בא"ך וש"ת סודו פנים ואחור גם מלא"ועל כן א. כולו המתגלגל פנים ואחור
א "ל בר"ן והב"ר קי"ג. ה"ה ומט"י מעל"ה מלהיב"י הפעל"ק בעל"ה וצד"ש אמונ"ב. ם"ובמי
' א במספרם והם ח"ה ארבעתם יד הרי אל"ב לע"ק מסב"ד. א"א בר"א גבר"א בר"ר רב"אב

ל אלף "ש וגמו"ש ענ"ל וענ"ר גמו"ש ג"ק ב"ת ד"והנה א. אחד' תיבות הרי י' אותיות וגם ד
ל "ל כ"ר פוע"ם היצ"ל העול"ל הפוע"ם שכ"ר העול"ל מאש"ש הפוע"ד אלף רא"ועשרה יו

. ר"ו היצ"ת פעל"ם אותיו"ם ושתי"ת עשרי"ם אותיו"ם ושתי"ר עשרי"ל היצו"ם פע"העול
ודע כי יש נפלאות תמים דעים בדרך . וכל זה הצירוף מועיל הרבה להשוות החכמה האלוהית

כי מספר הנפרדים . 'ת'ר'צ'ע'נ'ל'י'ח'ו'ד'ובדרך הצירוף של ב. 'ש'ק'פ'ס'מ'כ'ט'ז'ה'ג'הצירוף של א
והרמז עליו . ת"והיודע לכתר ינצל מן הכר, ר"והנה הכת. ה"כלומר הראשונים עולה תרכ

ומספר . ונאמרו ברוח הקדש שממנה כל הרוחות). 'ט' ישעיה ג" (ניהם ענתה בםהכרת פ"
, ש"ן הקד"ש לשו"ח הקד"דעו ברו, ש"ן קד"והכל לשו, ע"הזוגות כלומר האחרונים עולה תת

ת "ש בברי"ע ומשול"ו מרב"ש ראש"ח הקד"ש ברו"ן הקד"ש אלמד לשו"ח הקד"למדו ברו
ע "ב שק"ט ער"ב בל"ע בער"י שק"ע בטיטא שת"ב שקו"י וער"ו שת"ב תרע"ך שי"ן ז"לשו
ם "ם בש"ר העצ"ם בתא"ם העצ"ם בש"ר הש"ם התא"ם בש"ם העצ"ט בש"י בל"בשת
  : ם"ר בעצ"ם התא"ם הש"ר הש"ם בתא"ם הש"ם בעצ"ם הש"ר בש"התא

א "שסודם ביט, ב אותיות הקדש"והנה אלה נפלאות אלהי ישראל שהודיענו כל זה מאמתת כ
ם "ב באברי"ח הרכ"ה כ"ם חט"י העצ"ם חי"ה עצ"י החט"ה חי"ם חט"חייץ ה"ם ע"ץ החיי"ע
. וכן רבים כהם יורו על כחות ההרכבות כולן, ר"ה בחמ"ח הרכב"ם כ"ה באברי"ח ברכ"כ

. והנה כבר התבאר לפי הדרכים האלה שהאדם יכול להשיג כל מה שיבין מצד ההסכמה
כיל האדם מכל דבר ודבר מן ואם כן כל מה שיש, וההסכמה פרסום מקובל מאיש לאיש

והשגת המורגש תלויה בחמשת . הוא לפי המורגש ולפי המושכל ולפי המקובל, הנמצאים



והשמע שהוא כח . והם הראות שהוא כח בעינים. ל כחות בגופים"החושים שהם גופנים ר
שגם הן כלי , והטעם שהוא כח בחיך ובלשון ובשפתים. והריח שהוא כח באפים. באזנים
כי הטועם המר והמתוק שהם שתי הקצוות הרחוקות או מה שבתוכם כגון המליח . הדבור

לא יטעם אחד מאלה עד שיוכל , כל אחד לפי מינו, והחמוץ והעפוץ והחד והדומים להם
. אם לא ישים הדבר המוטעם בפיו בדבוק גוף נוגע בגוף עצמו, להבדיל בין כל מין ומין מהם

והם עם כל .  אחד מהם השגתו למה שישיגהו מרחוקמה שאין בשלשת החושים הנזכרים שכל
וירח יי "ועל כן יורה מאמר , כי הריח יושג בקירוב גדול. זה שלש מעלות מובדלות בריחוקם

, על קירוב מופלג שהתקרב השם אל הנקרב המתקרב אליו על ידי הקרבן" את ריח הניחוח
ת מיוחסות אל הריח ואל כי הכעס והרצון שהם שתי מדות הפכיו. ויורה על אמתת הרצון
והנה הם אויריות נולדות מן הלחות ומן . כמו שנרמז למעלה במדות, הנחירים שהם כלי הריח

כי החום מוליד הכעס בהתגברו והלחות מישבו והוא סוד הדם שטבעו חם ולח והוא , החום
  : אויריי

לם והשנה ודע כי ידיעת המדות וסדריהם על דרך האנושות מביאה לידי ידיעת מדות העו
, וידיעת מדותיהן של העולם והשנה מביאה לידי ידיעת הנהגת השם את הכל. וסתריהן

, והשגחתו בכל איך הן עד שיקראו הדרכים ההם פעלים ותארים רבים מיוחסים אל השם
כמו שנבאר בסוף הספר . ג מדות שאינן חוזרות ריקם"כגון י, ודרכים והנהגות ומדות אלוהיות

מפני . וצריך אם כן שידע האדם תחלה הרכבת גופו ידיעה כללית ופרטית. ה"הזה בסתריהן בע
והפרט הוא הדבר . שהכלל יבדיל כלל מכלל שהוא כדמות פרט אצל הכלל הגבוה ממנו

ואמנם יושכל או ידומה בהמשך , אבל הכלל לא יורגש, שיורגש באחד מחמשת החושים
ועל כן אפשר .  בין אחר הנגלה,בין אחר הנעלם, המשיג אחר אחד מן הכחות המציירות

ואפשר שידמה בו שקר מפני היותו יוצא מגבול כחותיו , שהמדמה ידמה האמת במה שדמהו
ואולם השכל מתוך . שלא יוכלו להשיג האמת, כמו שיקרה בחושים כשיצאו מגבול כחותם

לו ואין , כשיקבל ממנו מה שראוי בעת הראוי, והוא המלמדו, היותו קרוב אל השפע האלוהי
ואמנם אם התרשל זה המשכיל המבקש להשיג . גם כן ישיג האמת בכל מה שישיג, מונעים

כבר יקרה לו גם כן , דבר אמת ולא חקר כל מה שראוי לחקרו על פי הדרך המושכלת
וזה . כשיחשוב שהשכיל דבר והשיגו כאשר הוא ויטעה בכל מחשבתו או ברובה או במקצתה

אבל , וזה בלא ספק יקרה בכל דרך השגה אנושית, הכולו סבתו התרשלות החקירה הראוי
בהשתתף האלוהית המשפעת המושכלות המקובלות עם האנושית המקבלת הידיעות האמתיות 

ואם . אי אפשר אז לעולם שיטעה המשכיל בשום דבר מכל מה שהורו לו והשיגו, בלתי מונע
 מההשגה העליונה ההיא יזדמן עת או רגע או ענין מן העניינים הידועים המונעים את האדם

כי זה הדבר . ואפילו אם ההוא הגדול שבבני אדם, כבר יקרה לו שגם הוא יטעה, השכלית
פעם , מוטבע באדם והוא נמנע שיהיה זולת כן מפני היותו מורכב מדברים הווים ונפסדים

ואם כן אל תפלא כשיקרה שום מקרה לאחד מן הנביאים או מן . קיימים ופעם בלתי קיימים
כי הקרי לא ימלט מן המקרה . וכל שכן לשאר האדם אשר למטה מהם, כמים באלו הענייניםהח

והאדם ברצותו להיותו בלתי אדם ימצא עצמו חסר אפילו . אשר הוא סבת מציאותו הקרובה
. כי המעלות שהן מבדילות בין המינים אפשר להפחיתן ולהשוותן ולהעלותן. ממעלת האדם

דם הידוע מצד ההרגש ומצד הדמיון ומצד השכל ומצד הכתוב אם האדם עושה מעשה א, כיצד
ויש לזה . הנה הוא אדם באמת, לפי הזמן ולפי המקום ולפי האישים שבזמנו, ומצד הקבלה

כי הקו הכל יוצא מהשווי ומן . השווי דרכים וקצוות רחוקות וקרובות לצאת ממנו אליהם
ל המינין שלמטה מן האדם היא נטיה והנטיה א. היושר ונוטה אל הקצוות כמו שרמזנו למעלה

כנטיה אל , והיא נטיה מן האנושות אל הבהמות הנקרא חיות מורגשות, רעה ושמה צפונית
והנה חמור הרחים סובב . היות האדם דומה לחמור שהוא כרוב מינו אינו מזיק אבל נושא עול

שאין התכלית , מורוהאדם אין הכונה במציאותו שוה לכונת מציאות הח. סובב ואינו זז ממקומו
אבל תכלית הכונה , ורוב המצות הן עול. שישא עול כחמור בלתי היותו מתעלה בנשיאת עולו



וזאת . והכרת עצמו תביאהו להכיר את קונו והיא תכלית הצלחתו, במציאותו היא שיכיר עצמו
התכלית יש לה מדרגות רבות וכל מה שיתקרב אל התכלית יתעלה על זולתו ממי שלא הגיע 

והנטיה אל זה העלוי היא נטיה טובה ובה מתדמה העולה אל . ל מה שהגיע הוא אליוא
כי הגלגלים והכוכבים לא יקראו מינים . העליונים שאין מינים אחרים מעולים אחר מן האדם

והכוכבים אשר אין . מפני ששם המין נופל על מי שאישיו הווים ונפסדים והמין קיים, באמת
ועל כן בהתעלות האדם יתדמה . אם כן אינם מינים, ולא הגלגליםאישיהם הווים ונפסדין 

  : ויתקיים לנצח וישוב כל כי הכל קיים, בהיותו איש אל אחד מן הכוכבים הקיימים

. עם היותם שלשת מלכי בעלי חיים, מיני אדם שהם בהמה וחיה ועוף' והנה נרמזו במרכבה ג
כי מלכות . ויורו שלש מדות, לך בעופותוהנשר מ, והאריה מלך בחיות, כי השור מלך בבהמות

. ומלכות הנשר על השררה, ומלכות האריה על הגבורה, השור מורה על ממשלת העושר
, וארבעתם יורו על ארבע רוחות. והמלכות הרביעית היא מלכות האדם שהוא מלך על כולם

רה וצורת פני אדם צו. עד שיתגלגלו חלילה, ומתהפכות לפי פניהם לכל רוח מארבעתן
וצורת פני אריה צורה , וצורת פני נשר צורה מערבית, וצורת פני שור צורה צפונית, מזרחית
, והאמצעי, ויעידו לך על זה הסוד ארבעה דגלים. ומכריע בינתים מגלגל הצורות, דרומית

ודגל , ודגל מחנה אפרים ימה, ודגל מחנה דן צפונה. שהדגלים הם דגל מחנה יהודה מזרחה
גבריאל , ומחנות שכינה אוריאל מזרחי. ומחנה הלויים בתוך המחנות. מנהמחנה ראובן תי

וכן בשבע האמצעי שהוא היכל הקדש . ושכינת אל באמצע, מיכאל דרומי, רפאל מערבי, צפוני
. ש"וכן בתשעה האמצעי נקודה וכן בשלש עצמן כמו שנאמר באמ. מכוון באמצע שש קצוות

ואם כן השלם בבני האדם הוא המתעלה כשמתגלגל . ןוזה הוא סוד המדות עם שווין ועם נטית
עד שיהיה , ממדה למדה עד היותו אמצעי לכל המדות ונותן לכל אחת חוקה כפי הראוי לה

. והיא האדם אשר מעל לרקיע אשר על הכסא ונברא בצלם ודמות. רוכב על המרכבה כולה
) 'כו' יחזקאל א" (ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה"ועל כן נאמר שם 

ולפי אלו הסודות שגיליתי לך צריך שתשתדל להדמות לזה המכריע והוא הנקרא אל . במעלה
שדי והוא מטטרון שר הפנים המנהיג האותיות וממירן ושוקלן וצורפן בצירופים הנזכרים 
שאמיתת כולן תלוייה במשולשת באמת וסודה גלגל ואחריה חבריה מארבע ומחמש עד כולן 

  : עים לשונות ויתגלו בם החכמותשעליהם שב

יורו גם כן על הקרבה ועל , "וירא יי" "וישמע יי", והנה ענין השמע והראות שנאמר במקומות
והנרמזות במבחר הפנינים והנרמזות במה , הריחוק בהשגחות והמדות הנזכרות במסכת אבות

, בן כרשפיןומה שבא בחמשים שערים שחבר בם , ל"שלמה בן גבריאל ז' שכתבנו מדברי ר
סעדיה גאון ' ומה שנאמר מהם בחבור ספר האמונות לר, ומה שנכתב בספר חובת הלבבות

כל אלה . והוא שהכל נלקח מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים וממה שנמשך אחריהם. ל"ז
עם היותו מיוחס , ואמנם חוש המשוש שהוא המתפשט בכל. הורונו להכיר עצמנו ולהכיר קוננו

והמבדילים . צריך בהשגתו אל דבוק גמור כולו לנגיעת גוף לגוף, ראשי האצבעותאל הידים ב
אבל הרוחיים תלויים בציורי . האלה שמבדילים בהשגחתם הדברים אלה מאלה הם גופנים

ראוי שידע שהגלגול הישר הוא שיבוא ' ג'ב'ועל כן מגלגל האותיות המתחיל מן א. הנפש
ותחזור חלילה שהוא גלגל חוזר ' ב'א'לים הגילגול במלת תעד שיש' ה'ד'ואחריו ג' ד'ג'אחריו ב
' ב'א'ולהשלים במלת ת' ד'ג'ועל כן צריך להתחיל עוד באלפא ביתא השנית מן מלת א. חלילה

והשלמנו בספר הראשון באלפא , ובדרך הזה לכולם כמו שכתבנו למעלה בצירופיהם. 'ג'ב'ת
 הדרך ראש תוך סוף שהראשים לעולם והנה סוד זו. 'א'ת'וסופה ת' ב'א'ביתא שראשיתה א

, ת"אלא שמתחילין מן בי. והתוכים גם כן ישרים, שווים באלפא ביתות ישרות לכולם
ואם כן הנה התחלת הראשים לכולם מן . ף תמיד בכל הגלגול"והראשונים מתחילים מן אל

שון והשלישיות משתנות ומתהפכות וזהו דמיון לעולם העליון שהוא הראש הרא. ב לעולם"א
והשלישיים דומין . בלי שנוי והשניים דמיון לעולם השני שיש בו קצת שנוי ואינן שנוי גמור



לעולם השפל שהוא מלא שנויים וכל ענייניו משתנים ואין לעצמות הפרטים הנמצאים בו קיום 
  : אלא על דרך הויה והפסד

ושה את כל היצור ואומר שהוא רמז בסודו צופה וממיר ע, ב אותיות פה"ועתה אפסוק דברי כ
מורה על גלוי מה . ואת כל הדבור שם אחד וסימן לדבר עשרים ושנים חפצים בגוף אחד

ב אותיות של "שבחננוהו וגילינוהו מכל דרך היצירה באותיות התלויה בצפיה ובהמרה בכ
ואני הארכתי הרבה . שבהם נבראו עשרים ושנים חפצים ונעשה מכללם גוף אחד שלם, התורה

וגם . ב אותיות"במה שדברתי בם בענין עשר ספירות ובענין כ' והב' ם שהם האבשני החלקי
דלגתי בם מענין לענין מקרוב לרחוק ומרחוק לקרוב מפני הצורך והתועלת וגם כמעט שכבר 
כללתי במה שזכרתיו רוב מה שיבוא לפנים ועשיתי כן בכונה גמורה ונמשכתי בו אחר אמיתת 

 מה שבא אחריה אלא שנזדמן בינינו הפך אחד מוכרח התורה שכללה בראשית מאמריה כל
מצד שנוי הכונה והוא כי התורה דברה בכלל הראשון בתכלית הקוצר ובשני באריכות ואני 
הארכתי בראשון וקצרתי בשני וזה שהוא כתב מה שבראשון ליחידים ומה שבא אחריו לכלל 

,  דרכים אלו אחר פשטותםואני דברתי בראש לכלל ומה שיבא אחריו ליחידים כשתמשך בשני
הנה הכל שוה הארוך והקצור ועל כן אשוב ואדבר בחלק השלישי , ואם אחר נסתריהם תמשך

  : של אוצר

   

  :ש"שלש אמות אמ' אוצר חלק ג

אמרו שלש אמות הורה לנו בהן על . יסודן כף זכות וכף חובה ולשון חק מכריע בנתים
הורנו בזה , "לפנים הארץ יסדת"ורמזם . ם"והנעלם מהם לפני, ואמרו אלף מם שין, המציאות

והם אלף ושלש , וסודם מלאים נפש לא מנפשים. ש"הסוד מה שזכרנוהו לפנים בענין אמ
ן ואל "קנק' והנה ש. או אמור שהם שלש מאות וארבעים ואחד. א"מאות וארבעים וסודם מקר

חדש שהוא מלא ויש קנקן , יש קנקן ישן שהוא מלא חדש, תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו
ויש מהן זה או זה שאין בו לא זה ולא , ויש קנקן ישן מלא ישן, ויש קנקן חדש מלא חדש, ישן
והוא כלי מקבל כל מה שמשימין בתוכו ואפשר שלא ישימו בו דבר וישאר , ועוד קנקן יצר. זה

 ם סודו מכריע גם אלף רוח"והנה ש. ץ"ם ונשאר ממנו אר"ב וא"ש סודו א"והנה אמ. ריקם
והיא הרכבת , ה"ה מרכב"ם תמצא בשניהם מעש"ש עם ש"ובחברך אמ. חק מכריע בינתים

וזהו באמת סוד . ר"ב הממה"ב והוא שעכ"ר המעכ"ש והנה הוא שמה"משמ' כי ב. ם"ם בש"ש
והמרכיבם , כי הצורה ממהרת והחמר מעכב. והיא הרכבת החמר עם הצורה, ה"ה מרכב"מעש

מיד בעצם ומתנועע במקרה והצורה מתנועעת תמיד בעצם כי החמר נח ת. הוא שהפך תנועתם
והסוד יתגלה לך מטבע השמים . ועם הרכבתם מתהפכים ושב הנח נע והנע נח, ונחה במקרה

ר ושתופם "ם והאפ"ש הוא שתוף הד"והסוד אל אמ. המתנועע תמיד ומטבע הארץ הנח תמיד
והנה גן עדן . ם"ם וד"גיהנן ו"ן עד"ע ושלשתן ג"ה וזר"בשיתוף האדם והעור או בשתוף גנ

וזה ההכרע הוא על פי הלשון שנתן לו חק , ם מכריע בינתים"ם שהוא האד"וגיהנם חולקים וד
  : להיותו מכריע בינתים

, וסוד שלש אמות שלש מאות, וזהו שאמר יסודן כף זכות וכף חובה ולשון חק מכריע בינתים
ן "וכן סוד ג. ז כי לעולם חסדווהם רמז לשלשה שמות המיוחדים הנרמזים בשם חסדו לרמ

ן והוא "ד בענ"ע שהוא א"ן נ"שלש שמות שעל פיהן דג, ת"ש סעודו"ת של"ש מעלו"ן של"עד
ל תמיד הצורות צורה אחר "והוא המקב, ה"ם וליל"ה יומ"ן הליל"ה זמ"ב חלל"ק מסב"ם ד"גל

ו "סוד תו. ו שביניהם ותמצא השאר שוה ביניהם"ואמרו כף זכות וכף חובה הסר ת. צורה
ועם היותי יודע שיש מן המקובלים . ר והנם יחד עת קץ"ר אב"א אב"א בר"ר והנו בר"גרג



ר לא אחוש אני למחשבתם "רבים שלא נשלמו וחשבו שנשלמו בהיותם בלתי מגלים דבר סת
ועל כן אחר שגיליתי . כי דעתי בזה רחוקה מדעתם או הפכית. ואפילו בגנותם אותי על הגלוי

ם "ם בש"ל כמו ש"ת הכ"ה המורה על הרכב"ה מרכב"ם הוא מעש"ש עם אש"לך כי סוד אמ
ל "ם שראה יעקב וזה ק"י הוא סל"והנה סינ, ל הם"כך אודיעך כי מלת יסודן כפ. ה"ה בז"ז

ס "ש ג"במקום שי. ה אבני שיש טהור"י בינ"י שהם אבנ"שהם שני שמות יורו על סינ. להבינו
וכך אודיעך . ן"ש מאי"ה חד"ש מחנ"ד שסודו י"מיוחם ה"בסוד ש, ם"ד שני"ך והם אח"ל ר"ק

ץ הנם מורכבים "ת ק"ה שהם מורים על ע"ף חוב"ת וכ"ף זכו"עוד יותר גדול מזה כי סוד כ
ב כנגד האותיות "ה נוסף עליהם כ"ה מרכב"והנה מעש. ת"ה בראשי"מעשה בראשית במעש

ז שהוא "ב האחו"ו הכתו"ה בתוכ"ה חוז"ת וחוב"ואמנם זכו. ד"המורים על שני המעשים יח
ש "והנה קד, ן"ך עם השט"ן כשתוף המלא"ל עם דמיו"ת בשתוף שכ"ן משותף עם או"אב

. ם"ו העולמי"ם שממנו נברא"ר אברי"א הוא או"ר נבר"ת והוא או"ן וב"ה כדמות ב"ליהו
ועל כן ולשון היא לשון חול או לשון , ת"ש ובין ד"והקושיא בין חול ובין קדש כלומר בין ד

ועוד , א"ו ה"א ו"ד ה"ם יו"ועוד ד. ת"ש הוא ד"ם קד"ל הוא ד"ק חו"וזה הוא סוד ח. שקד
  : ה"ם ושש"ה שסודו עשרי"ר תור"א והוא שם המפורש כי הוא כת"ת תג"ד

ך ואמתתם "ם ב"וסוד בנתי, ם כמו שאמרנו"ע ש"והנה מכרי. הא למדת שהכל תלוי בשמות
והרמז , ו"ש עם יה"וזהו סוד שתוף אמ. י"הום א"חברם והנה ש, י"ב אותיות שסודם אהו"כ

ואם כן בכל צד שיתגלגל מורה על שהכל ברא ). 'ח' ישעיה מב" (י"א שמ"אני יהוה הו"עליו 
וכבודי לאחר לא אתן "וכך השלים באמרו . והכל עובדים את השם על כל פנים, לכבודו

" ו יצרתיו אף עשיתיוכל הנקרא בשמי ולכבודי בראתי"וכן כתוב ). שם" (ותהילתי לפסילים
נמצא ). 'ג' משלי טז" (כל פעל יהוה למענהו וגם רשע ליום רעה"ועוד כתיב ). 'ז' שם מג(

ש סוד גדול "והנה על זה אמר עוד שלש אמות אמ. ולכבודו נמצא כל נמצא, שהכל בעבורו
ת "ש טבעו"והעד על זה כי ש. והן הנרמזות בשש קצוות, מופלא ומכוסה וחתום בשש טבעות

ר וכל "ר שק"ת וכל קש"ר ואמ"כלומר משק, ת"ש מאו"ת והתחיבו מש"ש פאו"בגימטריא ש
הנהו ) ר"שקר שק(והנעלם בסופי תיבות מן שקר שהוא מלא . ת"ש אמ"א והנפ"ת תלי"אמ

כאשר , י"ת שקר"ומהם תמצא האמ, והכל כו קשר נפש] ו"כ) ['ע(י שהם "נפש ובתוכם יו
כלומר , ת"ר האמ"ר גם ישק"ת השק"בכח שכלו יאמוהנה המשכיל . י"ר אמת"תמצא השק

, כריע"קר מ"מת ש"א, קר"כריע ש"מת מ"א, ש"האמת היא נחלקת לשלשה חלקים בסוד אמ
  : י"ה וה"ו וי"י הי"ה הו"ו יו"א יה"ם שמ"ש שא"א מא"ם מש"ש אש"אמ. וכן כולם

מפני שהם תכלית כל , וכבר יעדתיך לגלות לך סודם בסוף ספרי זה בסוד חותם בתוך חותם
ומהם יצא . יחתום ויסתום או יחתור ויסתור, ומי שיש לו כח לחתום אחר שיכתוב. החותמות

, מים אש רוח, מים רוח אש, אש רוח מים, אש מים רוח. אש ומים ורוח ומתחלקין זכר ונקבה
י וזהו "והנם ח, הנה ששה אשות וששה מימות וששה רוחות, רוח מים אש, רוח אש מים

, ח שנה מחזורו"וגם י, ח חדשים לכל מזל"והוא סוד מחזור התלי שהוא י. לם מן השםהנע
ואין ספק כי הוא ענין . ואין התלי כי אם קשרי הגלגלים. והוא הלוך הגלגלים והמזלות לאחור

וקשרי האברים התלוים בעצמות תחלה הם . קיומם הקרוב כדמות קשרי האברים שבאדם
ף מביא זה הקשר תאוה ומחדשה כדי לשמור מציאות "סודו מכשו. הנקראים תלי גם כן באדם
והדבק בקשרים , ובהיות הקשר ניתר יתגלה ענין עדות הקשר. זה המורכב מדת זמן אחד

כי מאחר שהם עתידים להיותם ניתרים יותרו גם כן קשר דבקותו ולא , האלה דבק בשקרים
 בחבלי אהבת מי שלא יותרו ואם כן טרם התיר אלה צריך להקשר ולהדבק. ישאר עמו דבר

ועל זה נאמר בתורה . והוא השם יתעלה לא זולתו בשום פנים, קשרי אהבתו ודבקי חשקו
כי , והוא ענין אומרו ובו תדבק ובו תדבקון". ואתם הדבקים ביי אלהיכם חיים כלכם היום"

  : הדבקות ההיא מביאה לידי תכלית הכונה והיא חיי עד לאדם כבחיי השם שדבק בו



. הדבקות בעליונים כדמות אש שהיא למעלה ועולה תמיד. פני זה היו הדבוקים שלשה מיניםומ
והדבקות בתחתונים . והדבקות באמצעים כדמות הרוח שהוא אמצעי תלוי אם יעלה ואם ירד

ולפי הדבקות תהיה ההשארות אם למעלה ואם למטה . כדמות המים שהם למטה ויורדים תמיד
, ומדת המים היא מדת הפחד, כי מדת האש היא מדת הגבורה, וכיחווהנה המדות י. ואם באמצע

ש "ועל כן אמר שלש אמות אמ". עושה שלום במרומיו"שכן כתיב . ומדת הרוח מדת השלום
ש בעולם אש מים "אמ] אמות[ועוד אמר שלש . שלשה אבות שמהם נבראו הכל) נולדו(ומהם 
שלש . יר נברא מרוח מכריע בנתיםשמים נבראו תחלה מאש וארץ נבראת ממים ואו, ורוח

חום נברא מאש וקור נברא ממים ורויה מרוח מכריע , ש בשנה חום קור ורויה"אמות אמ
ראש נברא מאש ובטן נברא ממים וגויה , ש בנפש ראש ובטן וגויה"שלש אמות אמ. בנתים

 ושלש, ש חקקן חצבן צרפן וצר בהם שלש אמות בעולם"שלש אמות אמ. מרוח מכריע בנתים
  : זכר ונקבה, ושלש אמות בנפש, אמות בשנה

ורוב קשיותיהן היו על , דע שכבר ראיתי מי שהקשה קשיות רבות על רוב דרכי ספר היצירה
ואמנם חכמי הפילוסופיאה הנקראים . והשנית ענין המדות, האחת על ענין האותיות. שתי סבות

או שמעו מדברי חכמי חכמי המחקר הקשו על היצירה משני צדדים גם כן לפי מה שראו 
ואני אכתוב לך אלה . והשני בחק ההויה וההפסד, האחד בחק החדוש והקדמות. התורה

ואחרי כן , הארבעה עניינים בקצור בכלל ואראך דעת החולקים על מה שהם חולקים עליו
ושאינן כי אם , ולא יתקיים בם מופת, אראך איך לא תעמוד על אחת מהדעות ההם אות

והנמשכים אחר אחת מהן סכלים או תועים או , ת נולדות מן המורגשותמחשבות דמיוניו
בין מן , ואולם אצלם ואצלנו תתברר במופת שכל מי שירצה לאמת דברו לזולתו. מטעים

, מי שלא יודה בהקדמות שיביא לו בעל המופת, המודים בקצת דברים בין מן המקשים בקצתם
הוא ענין נקרא תולדת מתחייבת משתי כי המופת . לא יקבל לעולם מופת על מה שישמע

. והחבור הזה יחייב התולדה, אחת גדולה ואחת קטנה, הקדמות צודקות כלליות הכרחיות
כי חבור הדבור הראשון . אם כן כל אדם מרגיש, והמשל בזה אמרנו כל אדם חי וכל חי מרגיש

 המקבל הזה אם קבל, שאחר שאמרנו כל אדם חי, עם האחרון היא התולדה ויצאה מן ההיקש
כי המחשבות הן . ואם למטה ממנה במעלה היא כבת, והודה על היות חכמה מפוארה היא כבן

והמודה בשתי ההקדמות יתחייב . וכפי מה שהן תהיינה מעלותיהן, תולדות כבנים וכבנות
והמכחיש אחת מהן והמדבר מכיר אמתתן במופת אם אינן מן . בהכרח שיודה בתולדה

אין ראוי לדבר עם , אבל הן ממה שהתבאר במופת, ות ידיעה מופתיתשאינן צריכ, ההתחלות
שלא יתכן שיכחישם שום אדם ואפילו הפתי . קל וחומר אם הן מן הראשונות, זה המכחיש

כגון הנזכרות שאין מי שיכחיש מאמרינו באמרנו כל אדם . כל שכן המשכיל, והסכל ממניינו
סכמה שוה אלה השלש תיבות על מה הן אחר שיודע בלשון המדבר ובלשון השומע בה, חי

גם אין מי שיכחיש אמרנו כל חי מרגיש כמו כן לפי הסכמת הלשון המפורסמת לבעלי . נופלים
כי העניין אחד הוא . גם הענין כשישמעהו כל שומע מובן לפי לשונו לא יכחישהו. הלשון

, כחיש התולדהוגם אין מי שי, פ שהלשונות משתנות בהוראתם עליו"ואע, בעצמו לכל אדם
. אם כן הוא מפני שנודיע לשומע דעתנו המסכמת עם דעתו, כי אמרנו. שהיא כל אדם מרגיש

ובעל כורחך יש להודות , כלומר אם כן הוא הדבר הזה שאמרנו והוא אמת בעל כורחנו
ועל זה חוברו כל ספרי ההגיון של הפילוסופים עד . שהתולדה גם כן אמת כהקדמות שהן אמת

והבאים אחריהם שלא יתעו בדמיונות ובשקרים , ון האמת בכל מה שיחקרוהושיוכלו לבח
וקראו להם , וחודשו דברים בלתי שקול הדעת, שתעו בהם רבים והיה להם למוקש באמונות

, שכבר קראום אותות ומופתים נסים ונפלאות. שמות כשמות אשר קראו הפילוסופים לתולדות
והדת והתורה , ואין זה פלא שהכל נמשכו אחרי דת, וקיימו שאין שום דבר נמנע מצד הפלא

  : אמת אך עם העיון הטוב



והוא שאחר שהשם חנן . ועתה עלה בדעתי להודיעך אמיתת מה שראוי להאמין בדברים אלו
שישתדל להשיג במה , כל דבר שיצטרך אל שקול הדעת, לאדם דעת ובו יכול לשקול הדברים

יות שקלן שהן כולן עשויין בשקול דעת הקדמון ודע שעל זה בא באות. ישקול מה שישקלהו
, וכך צריך לך גם כן שתעשה בכל משקל שתשקול בו. אשר אי אפשר בו החטא, יתעלה

ואם תבוא להמיר אות באות או ענין בענין . שתשמור עצמך שלא יפול בו החטא בשום צד
נו והיה הוא ואם המר תמיר. הזהר בך שלא תחליפנו ולא תמיר אותו טוב ברע או רע בטוב

והיא , תמורה]ב[כלומר כל עת שתמיר אמונה מן האמונות המקובלות , ותמורתו יהיה קדש
, אבל היא מן המפורסמות או מן המקובלות החיצונות, שאינה מורגשת ולא מושכלת ראשונה

אבל לא , ואם תמירה באחרת ראה הערך שבין שתי האמונות ושמור הטובה מהן לפי מעלתה
אבל השנית . אמנם שימנה אפשרית ואפילו באפשר רחוק.  הכחשה גמורהתכחיש הראשונה

ולא תדין אחת מהן בתחלת מחשבה אלא . חשבנה באפשר קרוב כפי קרבתה אל שקול דעתך
ושים בשתיהן אפשרות מפני שכל אמונה היא מסופקת בהכרח , אחר השתדלות בדרכי המשקל

חשוב על דרך משל , ואלה הן. העד שתצא לפעל באחד משלשת דרכים ותשוב ידיעה שלמ
דע כי באה ספינה אחת בים והגיעה בנמל ובה , שאתה בעיר אחת ובא אדם אחד ואמר לך

. ואתה מקבל כי אין ראוי שתכחיש דבריו, ומרבה להגיד לך מה שהביאה, יהודים חכמים
ן שאפילו אומר אמת אין שומעי, ואפילו אם הוא שקרן אצלך שאמרו עליו כך ענשו של בדאי

שכבר , לא שחייבו להכחיש האמת מפני עונש האומרו. לו שזה דבר שנאמר דרך מליצה לבד
. והשקר הוא שקר ואם יודוהו, והאמת היא אמת ואם יכחישוה. אמרו קבל האמת ממי שאמרו
ודע שכבר ראוי . אם הוא אמת או שקר, מה הוא זה ששמעת, ואמנם אתה צריך לחקור עוד
שאני מגיד מה , ה הזאת אשר שמעת שלא הכחשת בבוא עוד עדשיוסר קצת הספק מן האמונ

אבל אי אפשר לקרוא זו השמועה ששמעת מכל . שאמר הראשון כל שכן שיוסר ברבות העדים
ואמנם . שהאמנת וקבלת מה שנאמר לך על פיהם. כי אם אמונה או קבלה, אלה העדים הרבים

כי אז דלגה . תה מה שראו העדיםהאמת והראוי הוא כשהלכת בים והרגשת וראית וידעת גם א
והיא שראית הספינה וכל מה שהוגד לך . אמונתך משם אל שם וקראת השמועה הנאמנת ידיעה

ועוד דברת עם היהודים והשכלת . וכל זה הרגשת ויש לך בו ידיעה מורגשת, שהביאה
הרי שהוצאת האמונה בשני , זה גם כן יש לך בו ידיעה מושכלת. מדבריהם שהם חכמים

ונשאר דרך שלישי והוא שאחד מן החכמים הנזכרים היה נביא . כים מן הכח אל הפעלדר
והשני , וקבלת ממנו הדברים כמו שקבלת מפי הראשון מה שאמר לך, ולמדך דרכי הנבואה

הנה . והעידו על מה שהעיד לך הראשון חברם. היו נביאים גם כן, והשלישי עוד או יותר מהם
אבל הרחוקה באפשרותה שבה . אבל לא כולם,  במה שהורוךהסירו הם הספקות מן האמונה

ובא לך , ואחר זמן השתדלת לאמת מה שהורוך. ואמנם עדין היא קבלה ואמונה, קרובה מאד
ונתנבאת והגיע לך . הדבור האלוהי ואימת לך מה שהורוך הנביאים שלמדוך דרכי האמונה

נתך מאמונה אל ידיעה אלוהית ודלגה אמו, הידיעה מצד הנבואה במה ששמעת וקבלת והאמנת
עם קירוב , והנה זו הדרך השלישית עם רחק מציאותה היא מעולה מהשתים הקודמות. נבואית

ואמנם מפני שמציאות זו הדרך רחוקה ומעוטה לא הוצרכו רוב . מציאותם ועם קלות השגתם
 ואמרו שהקבלה לבד לרוב החכמים מספקת כאילו היא, החכמים למנותה בכלל הידיעות

ואין ספק שאינה מספקת אלא למשתדלים להשיג מה שבכח . מפני שרבו עדיה מכל צד, ידיעה
ידלגו , ראוי שיחשבוה בלתי מספקת עד שיבחנו כחם בא אם יוכלו להשיגה, האדם להשיג

ואם . ואם לאו דין הוא שיעמדו על מתכונתם הראשונה בה, ממה שהיו בו אל מה שלא היו בו
ודע . שלא יאבד מפני שהשכחה מצויה, אם לאו ישמרו מה שעלה בידםיוכלו להוסיף יוסיפו ו

  : כי מה שהשיג בה השגה סרה ממנו השכחה הסרה טבעית בדבר ההוא אשר השיגו

דע כי מה שהקשו הפילוסופים על היצירה משני הצדדים , ואחר שהודעתיך זה אודיעך זה
ל הוה ונפסד או הכל לא הוה שהצד האחד הוא ענין החדוש והשני הוא ענין המציאות אם הכ
הוא מה שלקחו מדרך שקול , ולא נפסד או הכל קצתו לא הוה ולא נפסד וקצתו הוה ונפסד



ובא מזה . הדעת וראו או שמעו אמונת התורה על החדוש והקשו עליה באמרם שהעולם קדמון
ובאו וה, ב"עד פרק ל' הענין הרבה במחלוקת דבר זה במורה נבוכים ברוב חלק השני מפרק א

והיא היות . ואחת מסופקת אם היא אמת או שקר, חמש ועשרים הקדמות מעידות על הקדמות
שהזמן נצחי חוץ מן הפרטים שבעולם השפל , ויתחייב ממנה אם היא אמת, התנועה נצחית

, ואלה העניניים בשנים הם עונים זה אל זה. שהם הווים ונפסדים תמיד בבא זה אחר סוד זה
וכבר הורה לך המורה שזו האמונה היא .  הקדמות עם ענין ההויה וההפסדל ענין החדוש או"ר

אם העולם , ל אמונת"ר, ואם כן היא מסופקת. מעמד שכל שאין שם דרך להביא מופת עליה
ומאמונת החדוש , ומאמונת הקדמות יתחייב שהעולם הכללי לא הוה ולא נפסד. קדמון או חדש

אבל הוא לפי הדעות במה . מנו שהוא נפסד בחיובאבל בא יתחייב מ, יתחייב שהעולם הווה
ואם כן דעת החולקים על . שבא ממנו בתורה שבכתב או בתורה שבעל פה לפי פשוטי הדברים

שהשם ברא העולם הזה כולו . שהיא אצל מאמיניה, החדוש אינו כי אם לפי אמונת הפשט לבד
 היום מיום היצירה ועד יש לנו. כלומר המלאכים השמים והארץ וכל צבאם, בכללו ובפרטו

מפני , והחולקים אומרים לנו לא יתכן להיות אמת. הנה חמשת אלפים וארבעים וחמש שנה
וכל זה אומרים לבלתי יחס לשם חסרון ולא פחיתות . 'מניעות רבות מצד העולם ומצד האל ית

כל וגם אנחנו חושבים לעלותו באומרינו עליו שמהזמן הנזכר ברא ה. ולא סכלות ולא שנוי
אלא שיש לנו , אנו מכונים במה שאנו אומרים. ואם כן אנחנו והם לטובה. ועשה את אינו ישנו

או אם יש שם דרך אחרת . לחקור אם הנעלם בסתרי התורה עוזר לאמונתינו או לאמונתם
וראוי אם כן לקבלו על פי , ואם כן זה לא יושג בהרגש ולא בשכל האנושי. נעלמת ממנו ומהם
אחר שאין שם דרך זולתה לאמת בה , והוא באמת לפי דרך סתרי התורה, בדהשכל האלוהי ל

ותסתלק , ואמנם כשתשמע דברינו וסוד העבור יתאמת לך זה הדבר איך הוא באמתתו. דרך זה
וכשיתאמת לך סוד החדוש ומהותו תכיר ממנו חק ההויה וההפסד . מן הספקות כולם בזה הענין

  : ושהוא לפי המדות

והוא ענין מה שזכר , ד סבות הקושיות שהקשו על דרכי ספר היצירה המקשיםועתה אודיעך עו
ש "וענין מה שזכר מן המדות באמרו עם האותיות על אמ. באותיות שאמר שמהם נברא הכל
שרצה לומר מדת הרחמים ומדת הדין ומדת השלום מכריע , יסודן כף זכות וכף חובה שתתברר

כן לא , מת מופת אלא אחר ההודאה בהקדמותיוואמנם אומר תחלה שכמו שלא יתא. בנתים
ואמנם אם תאמר כי אותם ההתחלות . יתאמת דבר מכל מה שנאמר אלא עם ההודאה בהתחלות

, אינן הטעאות אבל הן אמת מובנת בתחלת המחשבה ויתכן מתוך אמתתם להוליד מהם תולדות
ל הקדמות ואם כן איך תבנה ע. אבל הקדמותיך אפשר היותן אמת ואפשר היותן שקר

כי ידעתי , ושמח אני בך באמרך כן. והדין אתך בלא ספק בכל מה שאמרת, אפשריות מופתים
אבל החכם שבבני אדם הוא הנותן לכל דבר חקו הראוי לו לפי מה . שאינך קל לקבל ההטעאות

פ שנלקחה מהרגשת הפרטים אחד אחד ומקצתן "ואתה יודע כי ההקדמה המופתית אע. שהוא
ואין ראוי שיקשה אדם עלינו . נוה כללית ושמנוה כאילו נלקחה מכולםקרא, לא מכולם

. עד שיאמר ומי יודע אם יש בשום מקום מן העולם בני אדם שאינם חיים, באמרינו כל אדם חי
אבל אפשר שהם צומחים כאילנות ואפשר שהם מתנועעים בארץ על פי שום רוח כתנועת 

א ידמה אלה הדמיונות מי שמדמה שהשדים ולמה ל. הספינה בים עם הרוח המכה בוילונה
נמצאים ושהם לפעמים רוחות לבד ולפעמים בני אדם גמורים ולפעמים בעלי חיים ולפעמים 

ולפעמים הם גדולים כהרים , הם זבובים ופרעושים ונכנסין בקירות ברזל בלתי מנוקבים
. מן ההרגשותהגבוהים ונכנסים בחור קטן וכיוצא באלו השגעונות המדומות מפני העלמם 

ומי שחשב שהאלוה נכנס בבטן . והנה ידוע שכזה או יותר רע מזה יחשבו על מלאכים בעצמם
העלמה וקבלה הריון ממנו ועמד שלשה חדשים בבטן במדור התחתון ושלשה באמצעי ושלשה 

ואכל ושתה והוציא , ונשארה העלמה בתולה כבתחלה, ואחר כן נולד כשאר הנולדים, בעליון
ובסוף ימיו נהרג ומת מיתה משונה כדי להחיות כל המתים ולהוציא , מור וכשורהמותרות כח

איך . מיד השטן שנפלו בידו בעון אדם הראשון והוא מפני שאכל מעץ הדעת, הצדיקים מגיהנם



ואיך לא יחשבו כל הנמנעות להיותם , יחשוב שאנשים כאלה יהי אצלם שום נמנע בטבע נמנע
ואם כן איך נלך אחר הדמיונות ולא יתאמת אצלנו . שריות לבדבהכרח מחוייבות עדיין לא אפ

ולא נשאר אלא שנאמין אחר זה שאין הבדל בין מין , שום דבר אמתי ולא נשיגהו כמו שהוא
כמו שדמיון הקוף יותר חזק . כי אם בחוזק הדמיון לבד, האדם ובין שאר מיני בעלי חיים

אבל הראוי למי שהוא אדם ורוצה . ה גוף גדולעם היות גוף זה גוף קטן וגוף ז, מדמיון החמור
ומה שילמוד . הוא שילמוד בהיותו נער ובהיותו בחור ובהיותו זקן, להשיג האמת כמו שהיא

ומה שימוד בזקנותו שיהיה מעולה ממה שלמד , בבחרותו שיהיה מעולה ממה שלמד בנערותו
ב "דה" (דע נתון לךהחכמה והמ"ובזה ידמה למלך שלמה החכם שנאמר לו מהשם . בבחרותו

וכמו שנאמר ). 'כו' ה' מלכים א" (ויי נתן חכמה לשלמה כאשר דבר לו"כמו שנאמר ). 'יב' א
פ שהקשו על זמני "ושלשת ספריו עדיו אע). 'יא' ה' מלכים א" (ויחכם מכל אדם"עליו 

משלי שלמה "והעד אמרו , והיא שבנערותו חיבר ספר משלי, מציאותם הכל מעולה עם הקבלה
והוא שאמר . שהיה מתפאר במלכות הכללי כמנהג הנערים). 'א' משלי א" ( דוד מלך ישראלבן

והמשיך ענין התוכחות ). 'ד' משלי א" (לתת לפתאים ערמה לנער דעת ומזמה"ברמז על הזמן 
וארא בפתאים אבינה בבנים נער "במשליו על התאוות הבהמיות הפתאיות הנעריות באמרו 

דברי קהלת "ובבחרותו חיבר ספר קהלת והעד אמרו . המשיך זה כולוו) 'ז' משלי ז" (חסר לב
שכבר חיסר המעלה הכללית שאמר בתחלה מלך , )'א' קהלת א" (בן דוד מלך בירושלים

מה יתרון "' וכו" הבל הבלים אמר קהלת"וסמך לזה . ישראל ועתה פרט ואמר מלך בירושלים
והמשיך . חרות הוא זמן העמל והטורחכי זמן הב). שם" (לאדם בכל עמלו שיעמל תחת השמש

הגלגול הטבעי ואמר שהוא כן למה יטרח עם היותו מגיד שטרח ועשה ושבח החכמה על כל 
שמח בחור "והמשיך ענין המעשה הטבעי והרצוני ואמר בסוף דבריו . דבר עם השמחה

קנותו ובז. הודה שמדבר לבחורים כמו שדבר בתחלה לנערים, )'ט' קהלת יא(' וכו" בילדותיך
' ש א"שה" (שיר השירים אשר לשלמה"והעד אמרו . חיבר ספר שיר השירים אשר לשלמה

כמו . כי ראה אשר היחסים ההם לו יחסים דמיונים, לא זכר בו שם אביו ולא שם המלכות). 'א
כך ראה זה שאין לו חלק כי ). 'י' תהלים כז" (כי אבי ואמי עזבוני ויי יאספני"ה "שאמר אביו ע

והנה . ולפיכך המשיל עצמו למקבל והמשיל השם לנותן. דבק בו לבד לא בזולתואם בשם ש
שמורה על מיתת נשיקה שהיא אמתת החיים , )'ב' ש א"שה" (ישקני מנשיקות פיהו"שאמר 

  : שבזקנה אדם חושק להדבק במה שהוא תכליתו, והוא זמן החשק האלוהי

ובמאמר המלאכים שאומרים , וכבר נרמז ענין השירה לסוף הימים בשירת האזינו למשה
וכן שירת הים סוף יציאת מצרים ואבוד האויבים לגמרי והצלת . שירה והולכים להם

וכל שכן שירה שנאמר עליה שאין כל העולם , וכן שירת דוד ושירת דבורה וברק. האוהבים
. ואם כל הכתובים קדש שיר השירים קדש קדשים. כולו כדאי כיום שנתן בו שיר השירים

לבאר שהיו ... למה היו דברי תורה דומים עד שלא עמד שלמה,  נרמז במשל שאמרווכבר
מה עשה ספק , ממיה עמוקים וצוננין לא היה אדם יכול לשתות מהם עד שבא פיקח אחד

. נמצא הכל דולין ושותין אחריו, חבל בחבל ומשיחה למשיחה ונימא לנימא ודלה ושתה) קשר(
הנה הודו על משלי תחלה . בר עד שעמד על דברי תורהכך היה שלמה ממשל למשל ומדבר לד

וכך . ועל דברי קהלת אחר המשלים ועל בוריה של תורה שהוא שיר השירים אחר שניהם
ל שיורוהו תחלה דרכי "ר, ראוי ללמד לכל מי שירצה לעמוד על דברי תורה בזו הדרך בעצמה
חכמות שיש צורך לידיעתם המשלים הכוללים המוסר בפשוטם עם תקון המדות כולן וכוללין 

) 'י' תהלים קיא" (ראשית חכמה יראת יי"שכן אמר שם . תחלה כצרך הקדים המוסר לחכמה
והם חכמות מורות הנהגת החמר השפל בעולם והממשלה ) 'ד' משלי כב" (עקב ענוה יראת יי"

כמו שנאמר במעשה בראשית על ענין האשה הזונה שפתה אותה הנחש . שראוי למשול עליו
וכדי לתת דרך . וישראל שעמדו על הר סיני לא פסקה זוהמתן. א עליה והטיל בה זוהמאוב

ואין הצלחה על , ובא קהלת בדברים טבעיים מבוארים. להפסקת הזוהמא נכתבו הספרים כולם
  : אבל ההצלחה היא במה שאחר הטבע בסוד השיר, הדרך הטבעית בלבד



, ב חכמי דורינו זה וכמעט אומר מעיני כולםועתה אגלה לך זה הסוד המופלא הנעלם מעיני רו
. עם חוזק הראותו ותיקר מעלתו ועוצם תענוג ידיעתו ליודעיו ואומץ מעדן השגתו לחוקריו

והוא . והוא שהכח המדמה הוא הכלי להשגת הנבואה וכל השגותיו דמיוניות ומשלים וחידות
כמציאות הנבואה במראה ומציאותו באדם . כח אחד נמצא לרוב בעלי חיים ולכל חי בעל לב

ואמנם הוא . וסודו דימון והוא שד ושטן, וכשמו כן הנו דמיון מדמה. או במים והוא ציור דמיי
וכל תחבולותיו כולם מדיניות והוא איש מדנים וכעס עניינו ונברא מהדם . מדיון כלומר אמצעי

ת שבה נבדל והכח הדברי הוא הצורה הטבעית האנושי. ועליו נבנה כל ספר משלי, החיוני
ב "וזה הכח הוא כולו דבור מוטבע באדם בשבעים לשונות בצירוף כ. האדם משאר בעלי חיים

וזהו מה . והוא כח מצוי בכל דבור בכח ויוצא בציורו מן הכח אל הפעל עת אחר עת, אותיות
שרמז בספר יצירה באמרו נמצא כל הדבור וכל היצור יוצא מהם ונמצא כל היצור יוצא בשם 

במה "ב פשוטות שסימנם "כפולות וי' אמות וז' ב אותיות יסוד ג"כבר אמר לפני זה כו. אחד
ב אותיות חקקן חצבן שקלן המירן "ואמר עוד כ). 'ו' מיכה ו" (אקדם יהוה אכף לאלהי מרום

ואמר בסוף הצירוף צופה וממיר עושה את כל . צרפן וצר בהם נפש כל יצור וכל העתיד לצור
והיצור מורה על כח , הנה גלה שהדבור מורה על כח הדברי. ם אחדהיצור ואת כל הדבור ש

  : והשם האחד שבו הכל מורה על הכח השכלי, המדמה

ואם כן קהלת מורה על . והוא תכלית הכונה, וזה הכח השכלי השלישי מעולה מחבריו השנים
ושיר השירים מורה הכח השכלי אשר , כח הדברי כמו שהורה משלי על כח הממשל המדמה

. שיר כדמות שכלי' דברי כדמות דבריי וש' מדמה וד' משלי כדמות מ' והרמז בו מ. כולו חשק
ע "י רקי"וסוד משל. ע"ם ורקי"א ש"חבר שניהם ותמצ, ם"י עקו"ר וסוד דבר"ר יש"וסוד שי

' כלומר ג, ד"ל ע"ת וסימנם ג"י שמו"והנה הארבע אותיות הם שנ. ם"ר עקו"ע יש"והכל רקי
והנה ). 'כא' דברים לא" (לעד] הזאת לפניו[וענתה השירה "והרמז . ד"לעחבורים הנזכרים 

והחשק הוא המניע . ושיר השירים דבריו חשקיים, וקהלת דבריו טבעיים, משלי דבריו מדיניים
תקן "והנה נרמז דרך חבור שלשתם בסוף קהלת באמרו שם . העניינים הטבעיים והמדיניים

. הנה דברים על דברי קהלת, "לת למצא דברי חפץבקש קה"ואחר כן אמר ". משלים הרבה
כל אשר חפץ יי עשה "כאמרו , יורה על הטבעיים שנעשו על פי החפץ" דברי חפץ"ואמרו 

וכן בספר יצירה אומר גם כל חפץ זה לעומת זה עשה ). 'תהלים קלה ו" (בשמים ובארץ
 שנים אשר תאמר אין והגיעו"והנה אמר . כ עשרים ושנים חפצים וגוף אחד"ואומר ג. האלהים

וכך ). 'א' שם ג" (לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים"וגם אמר ). 'א' קהלת יב" (לי בהם חפץ
וכתוב "ואחר כן רמז ואמר ). 'טו' משלי ג" (וכל חפציך לא ישוו בה. "נקראו הכלים חפצים

ד שעמד זהו אמרם ע" דברי אמת"ואמרו . הנה ישר הוא שיר, )'י' קהלת יב" (ישר דברי אמת
שדרך השיר , והעד שהשיר מורה על מעלת הנבואה. על דברי תורה שהם דברי אמת לבדם

כי אין ). טו' ב ג"מל" (והיה כנגן המנגן ותהי עליו שם יד יי"כאמרו , לשמח את הלב בניגונים
סוף דבר "וכבר רמז זה בשתי תיבות בסוף קהלת באמרו . הנבואה שורה אלא מתוך שמחה

חבר ירא עם שמר ותמצא ". להים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדםהכל נשמע את הא
ר "א שמ"יר). 'כז' במדבר ו" (י על בני ישראל ואני אברכם"ת שמ"ושמו א"והרמז , שיר אמר

ואחר שהדבר כן עיין . ר"א שמ"ת יר"ד השמו"ך וש"י מלא"ר שמ"ם ואחו"י פני"ת שמ"א
' ר"ר נע"ב חוק"זנ'שסודם . ן"ר וזק"בחור "שהם נע, במה שרמזתי בשלשת זמני הלמוד

' ש"ם החמ"ש' 'ה"ש חמ"שמ'והרמז ' ץ"ם ואר"ושמי' 'ת"ח הדע"רו' 'ר"ב חו"ע נק"מזרי'
  : וכהם רבים' ם"ח הש"שלי' 'ר"ח היצ"משמ'

כי בנערותך . ואם כן ראו לך שתלמוד בבחרותך דבר יותר מעולה ממה שלמדת בנערותך
שאתה הייתה אז מלא דמיונות , ות הדומים למציאות זמנךלמדת דברים מדומים ומשלים וחיד

וכבר ידעת שהנערים אינן מחויבים לשמור מצות עד . והיית נוטה בכל יכולתך אל המורגשות
מפני שכבר התבאר שיש כח בשכל הדברי . ואילך' היותם בני מצוה משלש עשרה שנה ויום א



האיברים הלחים שהיו מונעי גלוי מפני שכבר התקשו מעט . להבין דברים ולהבדיל ביניהם
כ מתחלה מחנכין אותם במצות והם העניינים המדיניים הנרמזים בשם "ואעפ. הכח הדברי

, והבחורים כבר מעיינין בבחירות ובכלים ובחפצים ובקצת ענייני הטבעים הידועים. דמיון
ן הנולד והנערים מתנהגים על פי הדמיו. ומעיינים בדבורים ובמה שמצווים לפי הלשונות

והדעת מנהיג . והבחורים שומרים הראשון ומשתדלים להבין דבר מתוך דבר. מהחושים
ורוב ענייניהם טבעיים מפני רתיחת הדם , ותבונה לבחורים שמתגלה כח הדברי בהם, לקטנים

שעדיין לא כבה אש חשקם מן העולם הזה ומהבלי הבליו אשר אין יתרון למי שנמשך אחריו 
  : ם תחת השמש אשר הם כולם הבל ורעות רוחלהשיג העניינים שה

כמו שאמרו ראוי זקן זה . שהחכמה מנהגת אותם, ואמנם הזקנים שנאמר עליהם שהם החכמים
והם , ונשתלשו בשלש מעלות כי הם בעלי דעת שקבלוה בעת למודם בנערותם. שקנה חכמה

ודם בזקנותם והם בעלי חכמה שקבלוה בעת למ, בעלי תבונה שקבלוה בעת למודם בבחרותם
כשקבלום וחסרו החפצים . שהם התחלות אמתיות אצלם, בעת שבטלו הדמיונות השקריות

, המובחרים שהם הכלים הכלים מהרה שהיו בתחלה נאהבים ושבו עתה שנואים ונמאסים
ונעדרו ההבלים הארציים והתחדשו והתחזקו החשקים השכליים האלוהיים והעיונים הנבואים 

עד הגיע יום המעביר אשר בו ,  וחשוקיהם כסף בכל יום ויום תמיד,המוספים חשק על חשק
כי אז יבדק בשתי קצותיו ויחבר ויקשר וידבק בשם . החשק יתגבר לנפש כל צדיק וזך ובר

ואם כן אין לסמוך על למוד הנערות ולא על למוד הבחרות כי אם . המיוחד והיה המשכן אחד
ויש זקנים יותר רעים ,  רעים מן הנעריםואמנם יש בחורים שהם יותר. על למוד הזקנה

כי זולתם אצלי , אבל לא דברנו אלא על הלומדים ושומרים מה שלמדו בכל זמן. מהבחורים
ויש ויתכן שמי שהוא בחור שלם . ם"י אד"ם פנ"בהמות וחיות ואם שמם אדם ודמות פניה

ורוב הלמוד מפני קרבת הזמן שביניהם , יתקרב לפני זקנותו אל מעלת הזקנים הנזכרים
אבל הגיע . וגם יש נערים מתקרבים אל מעלת הבחורים מפני זאת הסבה בעצמה. המופלא

ולפיכך אם . הנערים אל מעלת הזקנים זה נמנע מפני רחוק הזמן שביניהם ומיעוט הלמוד
. תרצה שיתאמת לך דבר מכל מה שאומר אותו לך אל תכחיש מה שאין לך יכולת להכחישו

ואם . וקבל הקדמותיו הראויות לו,  שנאמר לך אם תרצה לדעת אמתתואבל בקש מופת על מה
ואם אין בו , יש כח במלמדך להביא מופת על מה שמסר לך בקבלה קבל מופתו אחר התבונה

  : כח על זה עמוד עם קבלתך עד שיובא לך מופת סותר קבלתך

ה שאמרתי לך על מ, ועתה אחר שהודעתיך מה שתעשה בכל זה הנני מביא לך מופתים תוריים
והיה זה , שהמקשים על דרכי ספר יצירה בעניין האותיות הקשו לשוא ולשקר. להורות לך

ומפני היות העניינים הנזכרים שם , להם מפני חסרון השגת סתרי הספר ומפני רוב עומק דבריו
ונעלמים ונעדרים מכל , דברים נמצאים ונגלים לחכמי השכל האלוהי אשר הם הנביאים לבדם

רק בקבלה נודעים היו לקצת חכמי ישראל לבד בקבלם המאמרים , ולתם באמתת עצמםחכם ז
ואומר עתה על ענין . ואחרי כן אדבר גם כן במדות במקצתם ויושלמו בסוד השם. ההם

אבל . והנזכרים בפיות הם סימנים גם כן, שהכתובים בספרים הם סימנים לבד, האותיות תחלה
אבל . ואפילו אם הוא נבואיי מוסכם הוא. הוא סימן מוסכםהנכתב ' ההבדל שביניהם כי אות א

והנמצא בלב . ואם כן אינן דומים, הוא מוטבע ואינו מוסכם' הנזכר במבטא היוצא מן הגרון א
והמוטבע בלשון לא יצא לפעל לעולם . הוא מושכל אבל לא יושכל אלא מפני שהוטבע בלשון

והדבור ,  והמושכל קודם לשניהם במעלהכי המוסכם קודם למוטבע בזמן. אלא מפני המוסכם
ואין דמיון בינו ובין האחרים , האלוהי הנבואי קודם לכולם במעלה ואינו נופל תחת הזמן

בין , על כן מובן. תמיד' ואמנם הוא שפע שופע מהשם ית. כל שכן שאין ערך ביניהם, השנים
שכל , ורה על שדיםמ' בין ש, מורה על מלאכים' בין יהיה מ, מורה על אלוהים' יהיה א

ואם . הוא לא היה נעדר, ואם היה אפשר שיעדר הכל. הויה ושמירה' המציאות מקבל מאתו ית
ועל . ואין קיומו תלוי בזולתו, יתחייב שיעדר הכל מפני שקיום כל נמצא תלוי בו, יחשב העדרו



 כי הוא הסבה, שהוא המחויב המציאות בבחינת עצמו, שמו' זה אמרו החוקרים עליו ית
הראשונה לכל וכל מי שנמצא זולתו הוא אפשר המציאות בבחינת עצמו ומחויב המציאות 

ועליו נאמר , ה"ואם כן השפע השופע מהשם תחלה הוא הדבר הנקרא דבר יהו. בבחינת סבתו
עם ". וברוח פיו כל צבאם"ועליו נאמר , ה ורוח פיו"ונקרא רוח יהו". בדבר יי שמים נעשו"

עד שיוכל האדם לצייר , מפני אזני השומעים, ור שמות מושאליםהיות הקול והרוח והדב
  : מציאות השם ושהוא המציא כל ממציא וכל נמצא עד האדם שהוא אחרון לכל הנמצאים כולם

  : ואלה הם שנצייר, מות"ספרים ש"ותיות מ"א, ש"והנה אמ

  : שלש מאות, ארבעים, ש אחד"אמ

  : ן"ם שי"ף מ"אל

ב אותיות חוץ מן הברות שיש לכל "אים בכל אות ואות מכאלה הם שלשה דברים שהם נמצ
  : אות ואות שמניעין אותן והן

  : א א א א א

על צורת כל , ויש להם שמשים ואין זה מקום ביאורן אבל זה המקום הוא מקום האות והמופת
ועל היות במציאות דברים נחים ודברים נעים . המציאות ועל חמרה ועל הרכבת שניהם יחד

ל היות שם מרכיבים ומורכבים והרכבות מורכבות מעצמים ומקרים נמשכים וע, תמיד
ועל היות שם חיים ומתים ושכלים וסכלים וטוב ורע וברכה . אחריהם לפי מה שהם תמיד

והפרטים והכללים . וגמול וענש מושכלים, וגמול וענש מדומים, וגמול וענש מורגשים, וקללה
כאשר יצר את האדם , אשר לו נתכנו עלילות' ואמנם השם ית. עדים על כל מה שאמרנו

וגלוי וידוע לפניו שאם יפתח אחד מהם או , בחכמה וברא בו נקבים נקבים וחלולים חלולים
נקרא על זה בשם רופא כל , אם יסתם אחד מהם אי אפשר להתקיים לפניך אפילו שעה אחת

  : בשר ומפליא לעשות

ואם כן הנה צורתו צורת .  עשוי בחכמהוהנה זאת הברכה לעדות נאמנה שהאדם הוא יצור
והנה קבלה הבליטה גם . חכמה והוא בריה שנקביה הם ברואים וחלולים והיא הצורה השוקעת

ויש . כן ויש לזכר איברי התולדה בולטין ובתוכם נקבים וצנורים שבם עובר הזרע הבולט
זון הנולד עד ויש לה איברים לברוא בם מ. לנקבה איברי הקבלה שוקעים וגם הם נקובים
והנה כל אבר ואבר הוא חלב עם דם שהוא . שיתגדל והם השדים לינק בם החלב שהיה דם

א שהוא "וזה הוא סוד רופ, ם'לב ד'בר ח'ד א"וזה סוד אח. והוא מזון השדים והשעירים, מזונו
ם "י תהו"ת שהם מלאכ"י המו"ם ששניהם מלאכ"ר וד"בש, ר"ל בש"וסוד כ. ה"א החכמ"בור

ואל תקרי האיים אלא החיים ולעשות , ת"ת לשעו"ם לעשו"י האיי"ת ומלאכ"לעשוא "ומפלי
כלומר דבר בעל חמר וצורה כאות , ואם כן הנה כל אבר ואבר שבאדם הוא אות. פלאים בראם
ומנין האיברים יורה על שהמספר . ודומה הכותב אותו לסופר שכותב האותיות, מן האותיות

. וכן מספר הקשרים שהם קבועים בכל איש איש ממינו. רהמוטבע בם הכרחי לפי כונת היוצ
כן באותיות והתמורה ביסודות . ויוסיף ויגרע, וכן המשקל שבכל גוף וגוף נשקל במשקל קבוע

והצרוף להיות זה במקום שהיה . וכן באותיות שמשתנות זו בזו וזו בזו, ובלחות הארבע ידועה
והחיוב שמתחייב .  ידוע ומבואר וכן באותיותבלחות הפרטיות, וזה במקום שהיה בו זה, בו זה

כלומר בריאות הגוף וחלאים רבים רעים ונאמנים , מאלה החלופים והשנויים מות וחיים
, וכן שאר הדברים כולם תבינם מאלה הנזכרים. וכן באותיות מות וחיים ביד לשון, מובחר לכל

ם ונקב " עשוי בצורת מונקב, ף על דרך משל"ותמצא שכמו שיש בגוף נקב עשוי בצורת אל



ומהם מלאים רוח ומהם מלאים עשן , מהם מלאים דם ומהם מלאים לחה. ן"עשוי בצורת שי
כמו כן יש במקום הספרים עניינים ושמות ודברים מורים על שכינת . ושם הכחות שוכנים

, ואיני רואה שיש שום משכיל ממשכילי האומות שיכחיש זה כולו. הכחות הנעלמים בעולם
והנה כבר התפרסם . דרך המקובלים ממנו כבר התבאר להם זה, כן ממשכילי אומתינווכל ש

והוא לרמז על הצורה . ן של שלשה ראשים מצד האחד של התפילין של הראש"סוד שי
והיא . ונודע סוד שין של ארבעה ראשים מצד השני של תפילין של הראש. השוקעת בהם

שיש לו ארבעה בתים אשר . טת של העורוהוא רמז על הצורה הבול. הלכה למשה מסיני
ורמז , ה"ה והו"ע יהי"ם ששק"וסודם ד. ה"ש והי"ה קד"ע והי"שמ, בתוכם ארבעה פרשיות

". ש"ה הוא ותמורתו יהיה קד"והי"ורמז לשנים ". זה היום עשה יי נגילה ונשמחה בו"לשנים 
ד שמעידים עליך והסו. ורמז ארבעתם בקיימך המצוה הזאת כראוי לה בעבורה אתה קדש ליי
א דרכך עלך שכל מדע "זה ארבעה עדים שעל ראשך ומעוררים אותך על זה ואומרים לך שמ

. ועל כן אתה דע ראשך מלבך גם דע לבך מראשך, בראך מראשך עד לבך מלבך עד ראשך
ולפיכך היו התפילין בשני מקומות הגוף בראש וביד כהה כנגד הלב והן כדמות קמיעין בלא 

) 'טז' ישעיה לח" (עליהם יחיו] אדני) [ה"יהו"(, עת אומרם של מניחי התפיליןוכבר יד. ספק
לב , כי הלב מלך). שם" (ויעבר מלכם לפניהם"אחר אמרו ) 'יג' מיכה ב" (ה בראשם"ויהו"

ועל כן נאמר כל זמן שבין עיניך יהיו שתים כי של יד מניחין תחלה . בנפש כמלך במלחמה
כ של יד ויש בברכותיהן ובסדרן "ץ של ראש תחלה ואחוכשחולץ חול. ואחר כך של ראש

  : פליאות

ה וכללם "ה יהו"ש יהו"ש וקד"וסודם קד, ד"ת יו"ן דל"ש עולה שי"ע עם קד"והנה סוד שמ
ל "ם היכ"ם שני"ן ימי"ם חשבו"י מלכי"והנה חשבון שנ. ש"י מקד"י בת"ש שנ"ת הרא"תכליו
כ בעור של הראש "מצויירת ג' כי צורת דואמנם ידוע . ה וכמוהם רבים"י שנ"ת ראש"הנשמו

ואין מקשה על זו הקבלה ואין מי שיכחישנה מכל בני . י עם צורת יוד שבעור של יד"והרי שד
ועוד קבלה בידינו שהמוהל . והנה אלה אותיות של עור. עמנו ומי שאינו ממנו אינו ממנינו

ד בברכת כהנים מציירין וכן עו. י עם אצבעותיו במילה בעת כריתת הברית"מצייר צורת שד
י "ך שת"י היא ב"וצורת שד. י באצבעותיהן בשעה שנושאין את כפיהם"הכהנים צורת שד

ן "י מטטרו"ת שד"צור, י"ע שד"ת זר"ת שכב"שסודם צור, ו"ב תרע"ב שי"ב כלומר כ"וער
ר "חמ' 'ר"ר השי"שי' 'י"י שד"ת אד"צור' 'י"י אד"ת שד"צור'וסוד השם שלם . שר הפנים

ד "הכב' 'ה"ך צור"ה בתו"צור'ההויה ' ש"ט א"ת טי"צור' 'ט"ש טי"ת א"צור' 'ר"ן טהו"ראשו
ואתה יודע כי זה טבע כל דבר מתנפש שהוא . ל"ד הנה חזר ק"פעמים כב' ה. 'ת"ר צבאו"ש

יסודות ' גם ניזון בד, ובעת קבלו הנפישה בחלל גופו ומכניס בו אויר ומוציא, מצד גופו כבד
והקל מתפשט באיברים על שבילי .  ומשתנה ומתחולל מדבר לדברומכניס המזון בפנים

טיט , והכבד שהוא המותר כשניתך יורד ויוצא וחוזר אל טבעו. הצנורים שהם הגידים הנקובים
ויש עוד נקבים אחרים שמוציאים המותרות כל . וצואה ורפש וזבל מוסרח וטפות מוסרחות

נים וחורי הנחירים והעינים והפה שהם שבעה כגון חורי האז. אחד לפי מה שעולה אליו הליחה
והשער לעד אחד והזיעה לעד שני . עם היות כל הגוף חלול ונקוב בסוד נבוב לוחות, שערים

פ שהשער באלה האישים "ואע. כי אלה מתפשטים בכל הגוף, והשחין ומיניו לעד שלישי
ויש מי . במקצתווהזיעה לעתים מתפשטת בכל הגוף ולפעמים , והרבה באלה האחרים] מעט[

וכן השחין והגרב יש מי שימצאו בגופו . וסבת זה המזג, שמזיע הרבה ויש מי שמזיע מעט
וסבת זה לפי הרוב הוא , ויש מי שלא ימצא לו כי אם מעט ובזמן רחוק, רבים ובמעט מתמידים

כי המתפרנס מדם טוב שהוא מזון טוב איך יהיה לו כי אם דם טוב שהוא אשר ממנו . המזון
. ע"ם ר"והוא ד, והמתפרנס מדם רע שהוא מזון רע איך יתחייב ממנו כי אם מה שהוא. זוןני

ועל כן , ע"ם ר"ב באד"ר טו"י יצ"ב שד"וסוד א. ע"ם ר"י הוא אד"ש ד"וכל האומר בלבו א
על כן . ם"ע רבעי"ר מרב"ש המעב"ש החד"ש החד"ע והם החד"ב בר"ם טו"ם באד"רחמי

גם , ע"ם ר"ב באד"ר הטו"ת המשתף יצ"ץ הדע"לו קצת עם שהם גורלות יג"י הדרכי"שנ



ץ "י והוא סוד ע"ת שד"ש בצור"וזה סוד גדול מאד והוא מפור. ב"ם טו"ע באד"ר הר"יצ
ץ "ת בע"י צבאו"י והוא פנ"ם פרט"ץ והוא ש"ו באר"ע כי שמ"ב ור"ו טו"אשר שמ, ת"הדע
והוא , י"ת שד"צורף ברשוה כי דבר יי אתו מ"ו הברכ"ת את"ץ הדע"והנה ע. ת"ם באו"חיי

  : ה"ו הצור"ע וציר"ב מתנוע"ם והוא א"צורה מחמרי

ומן הבא אחר זה החלק . וידוע שהדברים מתגלגלים עד אין סוף אבל מחכימים את האדם תמיד
מפני שאלו כולם הובאו בדמות התחלות , של אוצר תתעורר אל מה שלא תוכל להבינו מזה

נפים נולדים מן השרשים עם העלים שלהם ורוב כי הע. ושרשים למה שיבואו אחריהם
ם תמצא "ם וענפי"ם עלי"וברבעך ענפי. השרשים אינן ראויים לאכילה ולא הענפים והעלים

ואמנם מציאות הכוכבים ברקיעים השבעה ובגלגל השמיני כבד מאד לדעת . שרש המוקף מכל
מעולה מן המוקף ופשוט העליון המקיף , ואמנם היות הרקיעים כולם. חיוב מציאותם על האמת

כל מה שנמצא בראשון , ואמנם שני העולמים הנזכרים האלה. כבר התבאר שהוא כן, ממנו
אשר עולמם עולם המלאכים ומציאותם וקיומם מהשם , העליון מהשכל הראשון עד האחרון

ועצם . כל אחד ואחד מהם שכל משכיל ומושכל וכולם בלתי בעלי חמר אבל הם צורות. 'יתע
וכל מה שנמצא בשני האמצעי מהכדור המקיף . ה וצורה מהם נבדלת מחברתה במעלהכל צור

וכל אחד ואחד מהם הוא משכיל . הראשון עד הכדור המוקף האחרון הוא בעל שכל בפעל
ואמנם ההבדל שבין שני . וכל מה שלמטה ממנו הוא מושכל אצלו בפעל. בפעל בעצמו

ואם . אים בו ולא צורה ממין הצורות החמריותכי הראשון אין חמר לנמצ, העולמים גדול מאד
כל שכן שלא יקרה לו דבר . כן לא יקרה לכללו ולא לדבר ממה שבו מכל מה שיקרה לשני

אשר נדבר בו במקומו הראוי . שזהו עולם השפל אשר אנחנו ממנו ובו, ממה שיקרה לשלישי
, ם מכל מה שיקרה לשלישיוכן גם כן לא יקרה גם כן לשני דבר בעצ. של עדן' ובי' לו והוא בט

חוץ מן , אבל אם יקרה לו דמות ממה שיקרה לזה יהיה כחלק מחלקיו ובזמן רחוק ובמקרה
כי החמר בתנועת . הירח שיקרה לו מה שקורה לתחתונים במקרה תמיד וכן לחלקי התנועות

  : חלקיו דומה לתנועות הגלגל באנה שהן תנועות חלקיות

מכל מה ] נפרד) [נפחד( דרך למי שהוא מין מיוחד איך יש, ואחר שהדבר הזה הוא כן
והמוציאו מן הכח אל הפועל הוא הפועל האחרון . אשר שכל פרטיו הוא בכח בם, שבעולמו

והמניע . והמניע חמרו הוא הכח המשותף מהשכל הפועל ומגלגל הירח. שבעולם השלישי
זלות והתלי ושאר צורתו הוא צורת ההויה הבאה מהשכל ומהשמש והירח ומהכוכבים עם המ

להבין ולהשכיל דבר ממה . אשר מהם כל כח ארציי ומימיי ואויריי ואשיי, צבא השמים
כפי מה שאתה רואה בכל איש . שלמעלה ממנו כי אם בתחבולות רבות ובערמות מופלאות

בכל אחד ואחד , וכל המציאות בכלל. שאנחנו מורכבים תכלית ההרכבות כולן, ואיש ממנו
אבל הדבר שבעדו נברא כל אחד ואחד . העולם התחתון ומצד העולם האמצעיממנו בפעל מצד 

ורבים ממנו ישארו עם ההבנה לבדה ומעטים הם היוצאים . ממנו לא נמצא בנו כי אם בכח לבד
עד שישולשו ויהיו בהיותם בעולם הזה . והמקבלים חלק מהעולם העליון, מן הכח אל הפעל

עד שיהיו בעלי שכל . בורכים בברכה משולשתמשולשים ומקודשים בקדושה משולשת ומ
ותהיה השארותם מושכלת כצורות העולם התחתון ומושכלת , משכיל המושכלים כולם בפעל

וזה אחר הפרדם והתפשטותם משני . כצורת העולם האמצעי ושכלית כצורת העולם העליון
וחמלותיו ולולי חמלת השם . שבם נקשרו בהויותיהם הראשונות, העולמים שהם בעלי חמר

ליכנס בחדרי , להורות לנו בהם איזה דרך נלך למצוא השער, עלינו שנתן לנו תורה ומצות
ועל כן . לא היה אחד ממנו נצל מזה העולם ומתהפוכותיו. ההיכלות ההם שהם היכלי הקדש

ציורים מציירים הצורות באברי , עשה השם שהוא קורא הדורות מראש ויודע תעלומות חכמה
ושמהו , שברא בנו לב מצייר ומבין ומכיר הדברים הנעלמים ומחשב חשבונותכמו . גופינו

ושם לו איברים , וברא בראשינו מח לצייר בו הדמיונות. מושל על הצורות לקבלם מצויירות
והם האזנים . והקדימם בו להשיג התועלות המוכרחות והמועילות מחוץ. חיצונים הצריכים לו



ושם בם כח בחינה לבחון . נס בם הקול עם הרוח והדבורוהם בעלי הנקבים אשר נכ, לשמוע
עד שיכירו הגופים , והעינים לראות המראים והמקרים הנושאים אותם. כל אחד ואחד מאלה
והפה עם שאר איבריו הידועים לטעום כל , והנחירים להריח כל הריחות. מצד איכותם וכמותם

ינים החיצונים שבהם יכנס הכח ואלה הם שבעה שערים שהם מוכנים להכיר העני. הטעמים
וכן חוש המשוש בכללו ובפרטיו הוא שער גדול מאד . על דרך משל להשיג המושכלות, הנעלם

באלו האברים ' וכאשר כוון השם ית. מפני שהוא הפועל הראשון הנמצא בילדים הקטנים. לזה
 אלו ההשגות והקדים, כשהמציאם בנו להשיג בם הרוב החיצונים בחיצונים והפנימים בפנימים

. לאלו כן הקדים ההשגות הפנימיות כדי שנשיג אחר כן מה שהוא יותר פנימי ויותר נעלם מהם
וזה . ההשגות כולן כדמות העצמים במדרגות אשר זה למעלה מזה במעלה' סוף דבר שם לנו ית

הדבר הוא מורגש ומושכל ומקובל ולפיכך הורנו גם כן הדרכים ההם בדברים שיהיו דומים 
  : שזכרנולמה 

והטביע בנו עץ החיים ועץ הדעת כמו שהטביעם בעולם , והנה הורנו תחלה לכתוב אותיות
וכמו כן הטביעם באותיות בעצמם הנכתבות והנבטאות . הנקרא גן הנטוע בעדן מקדם

. ועל כן צריך לבחון תחלה הנכתבות ואחרי כן הנבטאות ואחרי כן הנחשבות. והנחשבות
לא , ת העניינים האלה עד שיהיו אצל המשכיל דבר אחד בפעלואמנם אם לא יתחברו שלש

וזה דומה למי שהרגשותיו שלמות שצריך . יתכן שיהיו השגות האדם הנעלמות שלמות לעולם
ובשתפו כל זה יחד . וצריך עוד שיהיו חכמותיו שלמות, שיהיו דמיוניו במדותיו שלמות

ותתענג בו ותתעדן , פע נגלה לנפשוש, בשלמות אז ישפיע עליו הכח השכלי שהיה נעלם ממנו
ואם כן הנה האותיות הנכתבות והעניינים . ותשמח עמו שמחת עולם ותהנה מזיו השכינה

כי ההכרה של האותיות תחלה . שהנה הם מורגשים לעינים. המורגשים כאלו הם דבר אחד
פני מ, והוא המראה הראשון מצד אחד והאחרון מצד אחר. היא הכרת השחרורית שהוא הצבע

וכן האדם רואה מבעל חיים כששוחטים אותו צבע דמו והוא . שהלבנונית הוא קצה אחר
והאותיות הנבטאות . כך זה אחר זה, וממנו מכיר שזה דם צבוע ויודע הדברים, אדמומיתו

. שהמדות גם דמויות ודמיונות הן, דומים לעניינים המדומים שבהם נתלו משקלי המדות כולן
ואיך ישיג אדם מדה . ים ביחסם לשם מדות כי אם במשלים וחידותועל כן טעו בהם המקש

אבל נשיג מה שראוי לנו . כי אין להשיגה, אלוהית בדמיונו והיא מושכלת אצלו לא אצלינו
והתורה ניתנה לאדם ומדברת כלשון . לעשות בדרכי מדותינו לפי ספורי התורה ולפי המצות

כי המדה תאר והתאר מקרה וכל מקרה . לו ממנהאין לו מדה ואין צורך ' והשם יתע. בני אדם
עצמו מספיק בהמצאת כל מה שהמצא ואינו צריך לזולתו ולא אל ' והשם ית. נוסף על העצם

והכרת . כל דבר לפי הראוי לו, אלא שברא הכלים והחמרים והצורות וחבר הכל. כלים
נקודות וקוים כי אחר המראים יש להם לאותיות , הצורות הנכתבות כהכרת שאר הציורים

ובזה הדרך יבדל אות מאות כמו שבזה יבדל איש . והם בעלי ארך ורחב ועמק, ושטחים וגופים
ב אותיות הם מין אחד ונקרא המין בכללו כתיבה עברית או אשורית "והנה כ. מאיש ממין אחד

ובאלה יבדלו הציורים כי ישתתפו בדברים ובעניינים . והלשון נקרא לשון הקדש, או יהודית
וישיגום מקרים , ויהיו לאלה סגולות שאין לאלה ולאלה מה שאין לאלה. ויבדלו באחרים

פ שנשמעות "ואע, ואם כן הנבטאים ידמו לדמיונות. משונים לאלה ולאלה בעניינים רבים
שהאזנים לא ישמעו כי אם . פנימיות הלשון להביט אינו מסור לאזנים כי אם ללב, לאזנים
והנחשבות אין להם . בין לשון עד שיקבלנו ויצירנו בלב וישמרנוועל כן השומע לא י. הקול

ועל כן , דרך בעצמם להתגלות מפני רוב מעלתם ומפני קרבתם אל אמתת המושכלות הנבואיות
  : וזהו אמתת המציאות כולו. הוצרכו אל כלים שבאמצעיתם יועתקו מלב אל לב

הנה .  בו כל כך לאמת אצלך זההוא בלא ספק כמו שספרתי שעל כן הארכתי, ואחר שהדבר כן
, ש נבראו שלשה אבות"אי אפשר אם כן עם האמינך שעם האותיות הנקראות שלש אמות אמ

ש "שיהיו אלו האותיות השלש המיוחדות הנקראות אמ, והם רוח ומים ואש. שמהם נברא הכל



זה או נחשבות באי, או נבטאות באיזה מבטא שתחשוב, או נכתבות באיזו צורה שתרצה, אלא
אם יש להם מציאות לפני העולם לפי הדעות . או הן מדות מושכלות, מחשבה שתאמר

. וזהו האמת אצלי, או הם מורים על ענינים אלהיים נעלמים בלתי מושכלים אצלנו, המשונות
ומה שראוי להאמין בזה הוא שהעניינים הידועים אצל השם אינם נודעים אצלו כידועים 

כלומר שהוא ' אבל הדבר אצלו נודע מעת היותו ית.  מצדנושהם נודעים מצדם לא. אצלנו
היא עצם אמתתו והכל בו ואיך יעלם ' כי ידיעתו יתע. תמידי נצחי ואין דבר נעלם ממנו לעולם

. חושב להיות הוא הוא עצמו, והחושב לדעת איך היא ידיעתו. ממנו דבר לא קדמון ולא חדש
, "מורה הנבוכים"התבאר בספר הנכבד הנקרא שמו כמו ש' וכן שאר תאריו המיוחסים לו יתב

מפני שמוסיף רוח חכמה לכל בעל מדע ומכה אותו , "מכה הרוחנים"אשר אני קורא שמו 
ואמנם על דרך האמת אשר אין ספק הוא שהאותיות כולם הנכתבות והנבטאות . ואומר לו גדל

אמצעות שבה כח הכנה לקבל שכל מהשכל הפועל באמצעיתם וב, הם כלים לנפש האדם
והנכתבות המורגשות צריכות למוד והרגל רב ועצום עד שיועתקו מהספרים אל . הנחשבות

עד שיעלה בם המעיין , הפיות עם קריאת הנכתבות בלשונות הידועות המוסכמות המפורסמות
בם בספר ורואה אותם מיד למדרגה שיהיו הנראים בספרים ברובם נודעים אצלו כאילו הוא 

עד , וצריך שיהיו הנכתבות בכל מקום אצלו נודעות כנבטאות.  שעההמחוקק אותם באותה
כאילו . שיהיו ניכרות מחוץ בראיה ראשונה כהכרת האדם אישי מיני בעלי חיים רבים יחד
ונחשים , תאמר שרואה ומרגיש בעיניו שיש לפניו ביצי כנים ופרעושים וזבובים ותולעים

שורים וסוסים וגמלים וחמורים ופילים וראמים ו, ויונים ותרנגולים ואוזים וכבשים ושעירים
וכאשר יקרה לו בראותו בעלי . והוא בקי בהם ובשמותיהם, מקטון ועד גדול, וכיוצא בהם

חיים שמכיר את כולם אחד אחד ומכיר כל מין ומין מהם ויודע להבדיל בין מיניהם בתחלת 
 הצמחים ובשמותיהן כן ראוי שידע להבדיל בין. מחשבה מפני רוב הרגלו לראותו אותם

ולפי דרך הכרתו . שכן במקריהן] כל[וכן ראוי שידע להבדיל בין המחצבים . ואפילו בכל לשון
צריך שתהיה הכרתו האותיות האישיות למיניהם לפי , את אלה האישים הנזכרים מהמינים

וכל עת שהלומד לומד ויש בו כח . ולפי הלשון שחפץ לדבר בו, המכתב שרוצה ללמוד ממנו
שזהו בעל המדה המעולה מארבע מדות שיש , פה לקבל מהרה וכח יפה לשמור מה שקבלי

אין ספק שיוסיף תמיד חכמה על , שהיא למי שהוא ממהר לשמוע וקשה לאבד. בלומדים
חכמתו עם התמדתו בלמוד ועם טוב עיונו בו ועם חשקו בהיותו חזק עליו לדעת מה שראוי 

כל שכן . יעה ההיא היא סבת היותו שוכח מה שלמדוכל עת שאינו לומד המנ. לאדם לדעתו
  : כל שכן אם עלה בדעתו על הלמוד שכל המוסיף גורע, שלא יוסיף

והם העיון , כי אם בשלש אלה, ואחר שטבעו של האדם בזה באיזה דרך ידע ויחכם ויוסיף
שהדמיון . והנה שלשתם בהרגש ובדמיון ובשכל. בלמוד והדבור בו והמחשבה בכונת הנכתב

והנה ידמה אדם אותיות פשוטות מכל חמר כתובות באויר . דרכו לקבץ מה שהורגש מהפרטים
ויעברו . ויראם בדימיונו לפי שעה לבד. או בליל חשוך ועיניו פתוחות, ביום ועיניו סגורות

שרואה אישים , וזה כמו שידמה לו. אותם מלפניו ויבאו אחרים תחתיהם ממינם או מזולת מינם
וכבר ידמה זה לדברים הנאמרים בפה . באיזה מהמינים שיזדמן,  בעצמהרבים בזו הדרך

כי אם בעת צאת האות מהפה , ואין להם מציאות לעצמם, שנמצאים לפי שעה והולכים להם
ומיד , וזה דומה גם כן למי שעומד במקום אחד ורואה בעיניו אישים רבים עוברים לפניו. לבד

ואל . אבל בא אחר תחתיו, מיד נעלם ממנו, תוכפי מה שנראה לו כל אחד ואחד מהם לשע
כי הכונה בזה בעבור המעבר . והאחר יעבור מיד, תחוש לארך הזמן שיעמוד בו נראה אחד

ואין הפרש אם כן בין מי שעובר לשעתו מלפניו בין מי שמאריך זמן רב לעבור אחר . לבד
ואם לא היה . והעבריםוזהו בעצמו סוד ההויה וההפסד לאישים הבאים וההוים . שבסוף עובר

שם דבר קיים מכל מה שנמצא לאלו האישים היתה ביאתם והויתם ומעברם הכל לבטלה 
ובזו הדרך . אך לא לכולם כי הכלל קיים על יד האישים, גמורה אצל כל אחד ואחד מהם

והנה המבטא נמצא בכח וכשיצא לפעל כבר יצא בהזכרת . בעצמה יקרה למחשבות האנושיות



וכן הנכתבות הן נכתבות אחת אחת . וכן באות והוות ועברות. חר סוד האחרתאותיות אחת א
ואלה העניינים . שעל כן נקרא סופר שדומה למי שמונה הדברים אחד אחד, על יד הסופר

אבל חלקי הזמן המתחייבין מן הנקודות של , מקבלים חלוקה מפני שאינם נמצאים בפעל תמיד
והוא הנושא , נועע בכללו ואפילו רגע קטון לעולםהתנועות החלקיות מפני שלא ינוח המת

לא . לא יתכן לומר עליהן אלא שהן מדובקים, התנועה והזמן שהם מקרים נמצאים בפעל תמיד
ולא שהזמן מחובר מעתות כמו שחשבו , שהתנועה מחוברת מתנועות נקודות חלקיות פרטיות

פני שהם עניינים עומדים בכח כי זה שאמרנו הוא מ, המדברים וכמו שכתוב במורה בכיוצא בם
מה שאין כן בעליונים , ויש להם מונעים מהיציאה מהכח אל הפעל, ויוצאים אל הפעל

  : הנזכרים

והיה , ש שעליהם הבאתי לך כל מה ששמעת"ואם כן כבר יש לך לדון בשכלך שאותיות אמ
ן הן שלש אמות מצורפות עם שלש אותיות שברר מ, צורך גדול לעשותו ותועלתו רבה

שעל כן . והן באמת יורוך סוד השם המפורש על אמתתו ועל ביאורו. ו"הפשוטות שהן יה
ש סוד גדול "באמרו עליהם המחבר שלש אמות אמ, נרמזו בו פה בזה המקום שנרמזו בו

שאמרנו שהן שש פאות והן הן שש קצות הנזכרות גם כן . מופלא ומכוסה וחתום בשש טבעות
שהם רום ותחת והם מעלה ומטה . בם שנים עשר שמותבששה חותמות של השמות שזכר 

וכשזכר ההשגחה שהורה עליה . מזרח ומערב שהם פנים ואחור דרום וצפון שהם ימין ושמאל
כי . וכן אמר פנה למטה ולא אמר פנה לתחתונו. מלת פנה אמר פנה למעלה ולא אמר לעליונו

ובדרום , מערב אמר פנה לאחריווב, אבל במזרח אמר פנה לפניו. הוא גלה לנו בזה סוד גדול
וייחס הארבעה לחותם החותמות ולא ייחס לו . ובצפון אמר פנה לשמאלו, אמר פנה לימינו

ולפנים יתבאר . ן"ם הקדמו"וסודם תלוי על היו, השנים שהם רום ותחת הנקראים מעלה ומטה
ש עם "אמוהוא שאם תוציא . ואלו האותיות צריך לדעת אמתתם תחלה. זה במקומו הראוי לו

ש מצורף כולו ויעלו "צריך שתמנה אמ, ו מכולם לחותמות ואלה אמות ואלה פשוטות"יה
ח וגם תיבותיו "ו מצורף כולו ויעלו אותיותיו י"וכן צריך שתמנה יה. 'ח ותיבותיו ו"אותיותיו י

י "ז משנ"ת מא"י מאמרו"ומספר האמות בכלל שנ. ועיין בכולם ותדע ותבין דבר מתוך דבר. 'ו
ת שהם "ש מאו"ת והם ש"ש אמו"כי הם ש, ואלה סודות נפלאות. ת"י מאר"ת ומשנ"ומרא
. ועל כן רמזם בסוד שלש אמות שהם מורים על הדבר שבו יהיה שקר ואמת. ת"ר ואמ"שק

ה "ם שהוא מגל"ה הגל"ב יהי"ו כ"י הנזכרים כ"י וח"ה וכן סוד וח"ה והי"ה והו"והסוד יהי
ה ובלשון יון עניינם קטנים "א מגל"ש מקר"ת אמ"ש אמו"וסוד של. ה"ה החלל"החכמ

ומספר השמות . כ"ד רפויה קמוצה ג"בקמץ עם רפה והלמ' אלא שצריך לקרוא הג, וגדולים
ד "ס עו"וסוד כ". ז"ך מא"ן כסא"נכו"ותמצא הרמז מפורש משניהם , ז"ן והאמת מא"בכלל נכו

   :ל"ש לישרא"ל שר"ל ישרא"ר ש"ל ש"והנה מיכא, ו"ך יה"וסוד א

ף ברוח וקשר לו כתר וצרפן זה עם זה וחתם בהם אויר בעולם ורויה בשנה "המליך אות אל
ם במים וקשר לו כתר "המליך אות מ. ם"ש ונקבה באש"וגויה בנפש זכר ונקבה זכר באמ

ש "וצרפן זה עם זה וחתם בהם ארץ בעולם וקור בשנה ופרי בטן בנפש זכר ונקבה זכר במא
ן באש וקשר לו כתר וצרפן זה עם זה וחתם בהם שמים בעולם "יהמליך את ש. א"ונקבה במש

הנה אלה המלכויות השלש . א"ם ונקבה בשמ"וחום בשנה וראש בנפש זכר ונקבה זכר בשא
והם מצורפין יחד ובהם נחתמו כל , ושהכתר קשור לו לכל אחד ואחד מהם, הנזכרות לאותיות

 יורונו חכמות מופלאות מהדרכים הם. הדברים בעולם ובשנה ובנפש על צורת זכר ונקבה
ובלבד שנרצה לעיין ולהשתכל בכל דבר ודבר מהם ונכיר מה שאפשר לנו להכיר , האלוהיים

להיותם , ומפני שהם התחלות נשיג מהם התכליות לפי מה שזכרתי לך מדרכי האותיות. מהם
, לים בלבושהקרובים לה הם האותיות הנחשבים המושכ. עניינים אמצעיים בינך ובין ההשגה

והמביאים אותו להעדיר מציור לבו מה . המודיעים למשכיל ציור הנמצאים על דרך החיוב
הנה תדע לפי זה שראוי לחשוב בהם תמיד יותר ממה שראוי להתמיד . שאין לו מציאות



" אמרו בלבבכם על משכבכם ודמו סלה"שעל זה נרמז מאמר האומר . בנבטאות על פה
  : הוא ראוי לעיין בקרוב להשגה ממה שראוי לעיין ברחוקל שיותר "ר, )'ה' תהלים ד(

או , ואמנם מפני שכחו של אדם לואה ואינו יכול לסבול עול רבוי המחשבה פן ימות בלא עתו
דין הוא גם כן שיטייל במבטא , ישתומם או יטעהו ההרהור החזק הדין המהיר המדמה הממהר

לא יטריח מחשבתו יותר מכדי יכולת כדי ש, וידבר באותיות על פי הדרך ההמונית לעתים
וגם ראוי שיעיין בספרים כמו כן שבם האותיות . ואפילו לקרוא מה שיקרא על פה, סבילה

וכל זה כדי לתת לכל דבר חק הראוי לו , ולעתים צריך שישתף שלשת העניינים יחד. הנכתבים
כפי מה שיורו , ו תחלה"ש יה"ולפיכך צריך לקחת אותיות אמ. כי בזה יושלם האדם, לעתו

ואחר כך יקחם מן הספר עם צרופם ויעתיקם אל לשונו ואל . במכתב הנמצא החיצוני ויצרפם
וישים דעתו , ואחר כך יקחם מפיו מצורפים ויעתיקם אל לבו. עד שידעם על פה, פיו וידבר בם

וראוי שתדע כי אלה . עד שלא ישאר לו דבר מהם, להבין מה שיורו לו בכל לשון שהוא יודע
אבל הם לפעמים שרשים , אותיות השש הם מכלל השמשים ואינם מן השרשים לבדה

ך "ם בתו"וסודם ש', ב'ת'כ'נ'אותיות וסימנם ל' והנה חבריהם הנשארים ה. ולפעמים שמשים
ס "ט המפרנ"ש משפ"ט הנפ"ם מצורף אבל מגומטר סודו משפ"ך הש"ן בתו"ן איל"האיל
ב "ש הזנ"ן שר"ר השט"ב ש"ש והזנ"ם הרא"ו הרגלי"ו ובה"ת תה"ן כחו"ט המלשי"משפ
ואמנם . ח וכן רבים"ש ויר"ש שמ"י השמ"ח אחר"ש המשי"ש שר"ש הנח"ה שר"ש נבוא"שר

ם "י במקום שיפול העץ ש"ם אהו"ש". י"א שמ"אני יי הו"ורמזו , ש"ו האנו"ש יה"סוד אמ
 הודעתיך וכבר. שין יוד מם הא וו אלף צרפם עם הנעלם ותמצא מהם פלאי סודות, א"יהו

ר הוא סוד "ואמנם סוד ספי. ב חדשים"ו הידוע לסימני י"ח תתע"למעלה סוד לחת ושהוא ד
והוא , ה"ה שלמ"ם שע"חדשי' ש יג"ה וד"כלומר שמי והוא בנעלמו מכ, ם"ב חדשי"י י"שמ

  : א ותמצא כל סוד העבור מפורש מהם"ו וסודו הכ"שים עמם השם שהוא כ. ט"עם נעלמו תקפ

ף ברוח "ואומרו המליך את אל. ואחר שהוא ככה הנה הממלכות נתלו על האותיות על כל פנים
כלומר חבור , ה ברוח"ם ליל"והיה סודם יו. ר"שעל זה אמר וקשר לו כת, ד"ף יו"יורה על אל

. ב שעות בלילה"י, ב שעות ביום"י, ב"ב עם י"י, ה"ה עם ז"שזה הוא אומרו וצרפן ז. שניהם
ן ואחת "ווי' כי נתוספו ג, כי שב החסר מלא". ה שמי לעולם וזה זכרי לדור דורז"רמז לאמרו 

ד שמשתיך ושעריך לאבני אקדח וכל גבולך "ושמתי כדכ"ורמזם . ד"הרי כ" וזה"של מלת 
ד "ן אח"ח מי"אקד. והאבנים הם האותיות כמו שזכרתי למעלה). 'יב' ישעיה נד" (ץ"לאבני חפ

כי כמו . ס"ם ובפל"ם למאזני"ק חלק"ץ מחל"חפ. ף"ם באל"ם נביאי"אבני' ם י"א בני"י
ר גם "ב ז"שהאבנים הם הדיינים לכל משקל ואפילו אבני ברזל או אבני אל גביש שהם אבני ל

כן האותיות הם . ר שוים"ר עם ספו"וספ, ו"ו והוא ספר"י שמ"ב שד"א אשר ל"ב שגי"אבני ל
ג וכל "ר וכל ענ"ע וכל דבו"וכל נג] ר"דב[) ב"רי(הדיינים לכל שקול דעת ועל פיהם יהיה כל 

כי לב בנפש כמלך , בין מלחמת הבלי העולם בין מלחמתה של תורה, ה"ב וכל מלחמ"רי
וכבר תוכל להשיג בקלות כי הדבור משנה המחשבה והמחשבה משנה הדבור וזה . במלחמה

 פנימית אבל המחשבה, רק הכתר לדבור מפני שהוא החיצוני. קשור בזה ומצורף זה עם זה
והמחשבה שחושב הסכל שהיא ציור עניינים בלתי , והדבור מנהיג האברים אל המעשה. היא

אמרתי אני בלבי ודברתי , והמופת על זה אמרו. אמצעות אותיות נחשבות אינה מחשבת אמת
עד שבא זה אפילו על השם . זה מופת תוריי וכמוהם אין להם חקר בכל מקום, אני עם לבי

הוא שהמחשבה , על דרך השאלה והמופת השכלי). 'כא' בראשית ח" (וויאמר יי אל לב"
שעל דרך האמת אין ראוי ליחס לבעלי חיים , האנושית אין מקורה מקור המחשבה הבהמית

אם תרצה ליחסו , חוץ מן החי המדבר בו כי אם בשם משותף לבד, שם מחשבה ולא שם ציור
ואם תרצה אמור . ים בכח המשותףלהם מפני שהם משיגים בהרגשות ומקבצים אותם בפנ

ולדעת הקוראים אותם מצירים יהיו גם . כי יש להם דמיון מפני היותם בעלי דם, שהם מדמים
עם היות רוצה ולא , אחר שרוצים ואינם רוצים, כן מדברים לפי כחם ויהיו בעלי שני יצרים



יחה לכלב ונאמר כי הצפצוף לעוף והנב. רוצה אמתת הרצון ומהותו כמו שנאמר במורה
והגעיה , פ שהוא לזכרים שבמינו לבד"אע, והנעירה לחמור והציהול לסוס והקריאה לגבר

והדומים לאלה כולם הן סגולות שבם יבדל קצת הבדל כל אחד ואחד מאלו המינים , לשור
ואמנם הדבור . אבל הדבור לאדם הבדל עצמיי. לא הבדל עצמי אבל הבדל סגליי, מחבריו
ואמנם .  סגליי כאחרים והפנימי הוא ציוריי והוא שכליי לא דמיוניי כבהמייכי החיצוני, הפנימי

ובו , שבו מדבר אל הדבר הנחשב המצוייר, כל מחשב ממנו יצטרך להמשיך לשונו הידוע אצלו
ועם הודאת הלשון אל הציור יולד הפעל . ובו יכחיש מה שצייר, יורה המצייר לציור הנחשב
כי הרוח והמים והאש שמהם חלקים , ל כן הממלכה לאותיותוע. החיצוני ועם הכחשתו יעדר

משתנים בעצמם מזה לזה ותשתנה מלכותם , ומהם חזקים והם הזכרים, חלשים והם הנקבות
והכל על ידי מציאות רוח הקדש נגלה , וממשלתם גם כן לקצים ידועים על פי האותיות וצרופם

  : או נעלם בעולם ובשנה ובנפש

והוא , ועל כן נקרא ספירה אחת.  ברוח הקדש להנהיגם שהוא מנהיג הכלודע כי המדות תלויות
והוא מלך העולם ונקרא חי העולמים כמו שאמרנו . השכל הפועל הכל שהוא שרו של עולם

' דניאל ב" (מהעדה מלכין ומהקים מלכין"והוא הממליך תמיד העניינים אלה על אלה . למעלה
והוא . ה"ה והוא מלאך ששמו יהו"ושמו מלאך יהו. ומצד אחד אפשר לקראו מלאך ממש, )'כא

ומדת הכתר היא מדה כוללת , ומדת המלכות היא מיוחסת בשם מדת העשר. שכל המדות בידו
ל "וזה עניינם ידוע כי החכמים ז. שלש מעלות כלליות ואחת פרטית כללית למעלה מכולם

אמרו כתר מלכות כבר ו. כתר תורה וכתר כהנה וכתר מלכות, שלשה כתרים הם, אמרו מבואר
ל עד סוף כל הדורות נתנה המלכות לשבט יהודה בשבועה מהשם ולמשפחת בית "ר, נטלו דוד

וכתר כהונה לאהרן ולבניו , עם היות סוד זה גם כן. כלומר לבניו ולבני בניו עד המשיח. דוד
רוצה והוא ענין תלמוד תורה שכל ה. וכתר תורה עומד ומונח לכל מי שרוצה ליטול, כמו כן

שאינו דבר מיוחד לחלקים מיוחדים מהמשפחות כמו המלכות , ללמוד ילמוד וידע כפי יכלתו
לא כל הרוצה , ואמרו. וגלו עוד סוד גדול מזה באומרם עוד וכתר שם טוב על גביהן. והכהנה

וסוד כתר תורה עשרים . אבל בכתר תורה אמרו שכל הרוצה ליטול יטול, ליטול את השם יטול
ואמנם זה כל מי שירצה לקבלו יודיעוהו לו אבל פירושו . ו"השם גם כן כוששה והוא 

ואחר כך , שכל חכם עד שיראה שלם בטבעיו ושלם במדותיו ושלם בדבריותיו, יעלימוהו
ומפני היותו חכם ומבין מדעתו ישים לבו במה שקבל . מוסרין לו ממנו ראשי פרקים מעט מעט

שמא ", ואמרו.  מוסיף מוסיפין לו ואם פיחת פוחתין לוואם. בו ויוסיף וישא ויתן במחשבתו בו
... בי מלכים ימלוכו"שהרי נאמר עליה , לא" תאמר שאותם השני כתרים גדולים מכתר תורה

ועל כן הוא על גבי , ואמנם כתר שם טוב הוא שם המפורש). 'טו' משלי ח" (בי שרים ישורו
  : שלשת הכתרים שאין למעלה ממנו

. דין הוא להיות להם המלכות, ו אשר יודיעונו פירוש השם המפורש"ש עם יה"ואם כן אמ
, והנה משכב זכור אסור ומשכב נקבה מותר. וכתר שם טוב קשור בם בכל אות ואות מהשם

מפני היות התולדת מהם מן השווי הממוזג כראוי בשני , אבל לא כל נקבה כי אם אשתו לבד
, ד"ה ויר"ח על"ף וסוד רו"וסוד אל.  השםאם ישוה הנולד מהם יצליח לדעת. שותפין שוים

וסוד , ה"ש צור"וסוד א, ה"ה והיריד"ן העלי"וסוד שי, ד"ם נול"וסוד מי, ד"ם מול"וסוד מ
" ר תמים פעלו כי כל דרכיו משפט"הצו"ה "ה ורצ"ם צור"ה בד"מהיר. ה"ש מרוצ"אמ
ו הנהו "ם פעל"יר תמ"הצו, ו הצור מפעלים המפעלים צורות"ו פעמים כ"כ). 'ד' דברים לב(

ם והם "ש מי"ת א"ש פעלו"ם א"ת מי"פעלו. ש"ו המפור"ב ויורהו על שמ"ם טו"ר ש"כת
', ט"דרכי שמו כפל כי' 'כי כל דרכיו משפט'ונאמר . ת"ם העולו"ת מצרפי"י העולמו"מצרפ

ת "ש גם שמו"ת לא"ו והם שמו"ט כוז"וסוד כי. ת"ש אמו"ח הם של"ל הרי ע"ל עם ט"ט
ט "כי. ר"ר וספו"ר ספ"ה ספ"ת צור"ת שלמו"ל האמ"ה ש"ת צור"ה שלמו"רה והיא צו"לצור

אם כן אחר שתמצא . ד"ה אח"ל יהו"ח ט"ג מצות חצי ע"חצי שלש אמות חצי שלש מאות תרי



ן "ן ודי"ד גם הוא די"ו הוא אח"ה מרובע וכן חצי כ"ם הנהו יהו"ה שהוא מקו"י החכמ"חצ
ואמנם הבל פיהם . ת גל ובו הכח הוא מגדיל הבליםעל כן חצי גלגל עם היו. ד"ן דו"והוא ני

מפי עוללים וינקים יסדת עז למען "שנאמר . של תינוקות של בית רבן שעליו כל העולם עומד
פ שהם "ואע. יורה על הזכרת השמות על פיהם, )'ג' תהלים ח" (צורריך להשבית אויב ומתנקם

ד הלח והקיטור היבש שעליהם לא ידעו מה הם אומרים ההבל היוצא מפיהם מצורף עם הא
  : הכל עומד

אינה נעלמת , ואמנם כל מדה ומדה שבמדות כשהיא נעלמת מן המעיינים בה מפני מעלתה
ומי הוא זה הסכל , והנה הפעלות מורות על המדות]. תעלם[בעצמה שהרי פעלתה נצחית ואיך 

] בנפעל) [לבמפע(והשלמות הניכר . שיחשוב שיתכן להיות פעל בעל שכל שלם בלתי שלם
כי הפעל ידע כל מה שפעל בנפעל . אינו דומה לשלמות שידעו הפועל אשר פעלו בעת שפעלו

והמעיין בפעול ההוא אפשר שידע ממנו קצתו ואפשר שידע ממנו , מראש ועד סוף בלא זמן
כמו שתאמר על דרך משל שהמסתכל במהות האדם ימצא מה . הרבה ואפשר שידע ממנו מעט

והשם שבראו לא ידע האדם מצד עצם האדם אבל . ציאות עצם זה האדםשימצא ממנו מצד מ
והנה המדות הם עם הנבראים כמו שתאמר ארך . וכן בכל הנבראים כולם, ידענו מעצמו יתעלה

והנה גם . גם ארך הזמן וקצורו הנערכים זה כנגד זה, ורחב ועמק המשותפות עם כל הגופים
וכן בעולם השפל לכל גוף הוא מה ,  נמדדותארך הגופים הגלגליים ורחבם ועמקם ומדות

וכן הצבעים לכל בעל מראה וכן . שהן תארים ודרכים נמצאים בנבראים, שאמרתי לך מהמדות
הריחות וכן הקולות והברקים והרעמים והרעשים והכסופים והאיכויות וכל מה שמתחייב מהם 

וכמו . ות משונותוהכחות והרוחות כולם מד, לכל הדומים לאלה הדומים לאלה בטעמים
פ שזו קשורה בזו וזו "ואע, שנבדלה מדת החסד והגבורה והרחמים והצדק והמשפט זו מזו

וכן נקשרו מדות העולם , כן נקשרו מדות העולם הגלגליי קצתן בקצתן, תורה על זו וזו על זו
 ולפי אמונתי כי כמו שנקשרו התחתונים בעליונים כן נקשרו העליונים. הארציי קצתן בקצתן

פ שנקשר האיש באשה והאשה באיש "פ שיש שם הבדל בין המעלות אע"ואע. בתחתונים
כי אין לאשה כי אם תקון ויפוי . המעלה והשולטנות והממלכה עליה היא לאיש לא לאשה

ת "ת התאויו"שהן האותיו. ה"כדי שתקבל ממנו תאוותי, בעצמה למצוא חן בעיני בעלה
' הוא אות משולש מסוד שלש אמות שיורו על שש. ה"ר ולידי תאו"המביאות לידי הרהו
ל "ה ג"ל שמגל"ש המשג"ל מלח"ח והנו חשמ"ח עולה הכל שע"ועם ע. שמספרו שלש מאות

ם "ם מסרי"ם שהם שני צירי"ר כולל שני יצרי"והוא ספי. ם"ח המשותף עם הש"הכ, ם"הש
או ם וימצ"ר בח"ר ק"ם בק"והם משותפים ח. ל"י שכ"ר גם מסמר"י עפ"שהם מסמר

ר נודע מדרך השם "וזה סוד נסת. ש"ח ויב"ר ל"ם וק"ם הוא ח"כי סוד שני יצרי, ר"במחק
וסוד הראשון . ש"ח הקד"ב שסודו רו"ם הער"י וש"ם השת"ד שסודו ש"ש והמיוח"המפור

. ת"צורו' י יג"ואמנם השת, ע"ב הוא זר"והנה הער, ה"ש ואש"ש והשני חבור אי"הוא התשמי
אמור אם , והנה זרע אישית וסוד זרע בר. ש"ח ויב"ם ל"ר וח"ה ק"ב ארבע"י וער"והנה שת
והסוד כאלו תאמר שתי . ברי בלשון יון שתי וערב, שתי אשת, ו סוד בראשית ברא"כן שזה

כי בראשית אלהים ברא את השמים שוים , וערב ברא אלהים את השמים ואת הארץ
ח והתיבות " והאותיות כ.ש"ת ב"ת א"ה שאב"מתגלגלים ואת הארץ לעולם עומדת בצורת

שלח נא ביד "והרמז , ת"ל זא"ה ש"ת בכח"ל ח"ה ש"ת בכח"ש שאב"ת הא"ה הנה לב"ב
וזהו סוד . ר"ח נסת"ש והנהו כ"ח ויב"ר ל"ם וק"ח ח"ם כ"י יצרי"ח שנ"והנה כ". ח"תשל

אבל , ולפיכך ראוי שתדע שהבורא אינו נברא והנברא אינו הבורא. המזג הטבעי הנקרא תולדת
  : יאה לבד מיוחסת לבורא שהוא בראה בנבראהבר

והוא אינו דומה . שכך בראנו הבורא, והנה צלם דמות תבניתו לעד על הבריאה ועל הנברא
שיאמר על האדם שהוא משכיל ומבין . לנברא ולא הנברא דומה לו אלא מצד ההשגה השכלית

ת ברא אלהים " שאבב"ועל כן יהיה סוד הפסוק הראשון חר. ועל השם גם כן מצד מן הצדדים



ויהיה זה הסוד סוד להט החרב . וכן ואת כמו ועם, כמו עם, ויפורש את. את השמים ואת הארץ
כי . שהם המלאכים הנקראים יצרים, המורה על התהפכות המדות על פי הכרובים, המתהפכת

וזהו רמז . כמו שיש יצרים שנים באדם כך יש שנים יצרים בעולם וגם שנים יצרים בשנה
שרפים עמדים ממעל לו שש כנפים שש כנפים לאחד בשתים יכסה פניו ובשתים יכסה "ו אמר

ש "ם קדו"וגם רמזו בש, ם"ם יצרי"ם בשני"וסוד בשתי). 'ב' ישעיה ו" (רגליו ובשתים יעופף
ועל כן נאמר אחריו ענין קדושה . יכסה פניו ובשם קדוש יכסה רגליו ובשם קדוש יעופף

שם " (ואמר קדוש קדוש קדוש יהוה צבאות מלא כל הארץ כבודווקרא זה אל זה ", משולשת
וזהו סוד . ד"ה לאח"שש כנפים שש כנפים לאחד הרי ארבעה לאחד כפולים שהם שמנ). 'ג
ם "ת הגל"והנה בלח. ה"ל חמש"ת גם הכל"ן והוא סוד לח"ד לה"ם אח"בעצמו כי ש' ד'ח'א

והנה . ותוכם נופל, ן"יהם עשם וראש"והנה סופו שנה נפש עולם הש. י"ם אהו"ה ש"מגל
חבר , ר"ו היצ"ש מפרש"ן הקד"ן לשו"ר עיו"ך יש"ש הפו"ך י"ר הפו"ש יש"ר י"ו יש"מעשה

ש "ו מפר"ה שמ"ש צור"ם המפור"וכן ש. ש"ש א"ם המפור"אל שלשתם אשם ותמצא ש
הנה כבר תוכל לדעת הנשאר מזה עם היות סוד השכינה זכר . ה והארץ מפרשת השם"הצור
. על גביהן שממנו התחיבו כולם' ו וכתר א"וידוע שהשלשה כתרים הם אותיות יה. ונקבה

שכל מה שתחייב לדבר אחד מהם בכל צד תוכל , ואלה הדרכים ראוי שתדע שאין להם תכלית
  : ואם תרצה להוסיף תוסיף עד אין קץ, לעשותו

   

  :שבע כפולות' אוצר חלק ד

ב "ב.  ושלום חכמה ועושר חן זרע וממשלהת מתנהגות בשתי לשונות יסודן חיים"ד כפר"בג
תמורת , כפולות שהן תמורות. ת תבנית רך וקשה תבנית גבור וחלש"ר ת"כ פפ ר"ד כ"ג ד"ג

חיים מות תמורת שלום רע תמורת חכמה אולת תמורת עושר עוני תמורת חן כיעור תמורת 
ות שלש אמות כבר באר לנו פה גם כן אחר שהודיענו מה. זרע שממה תמורת ממשלה עבדות

. כי הענינים ההם הראשונים הם שרשים, ומדותיהן ועניניהם ושמהם נברא הכל ואיך נברא
וכן חום וקור ורויה וכן ראש ובטן וגויה בעולם ובשנה , ושמים וארץ ואויר נבראו מהם

וכן הנמצאים כך . ובאר ואמר ענין שבע כפולות ושהם עניינים מעולים עם הרכבתם. ובנפש
כמו שתדעם , ר מה תכלית מציאות כלל כל דבר כפי מה שהוא בעולם ובשנהתוכל להכי

שהשבעה עניינים ששם אותם יסוד לאותיות , ותדע שמאמרו שהן תמורות סודן גלוי. בנפש
וזכר תחלה השרש הראשון שהוא עצם . הם דברים מעולים נמצאים שכל העולם מתנהג בם

ושלישי . עי למדות ובסבתו החיים מתמידיםושם לו השלום שהוא אמצ, לנמצאים והוא החיים
ורביעי עושר . לו החכמה שאם יש שם חיים ושלום ואין שם חכמה ואין שם שלמות כראוי

. והחכמה סבת מציאותו כמו שאמרו החכם קונה ממון בחכמתו והסכל מפסיד ממונו בסכלותו
כי , שי בענין החןובחמי. ואל תקשה עלי ממאמר קהלת שאמר וגם לא לידעים חן בענין העושר

וזה מדבר פה על . באמרו כי עת ופגע יקרה את כולם, הוא דבר שם על דרך הטבע והמקרה
והששי לעד בענין הזרע שיש . דרך ההשגחה האלוהית המשערת הפעלות והגומלת כמשפט

כענין היות יצחק נולד אחר היאוש ואחר , ממנו טבעי ועם ההשגחה ימצא ממה שאינו בטבע
והפכיהם . והשביעי ממשלה הוא ענין כתר מלכות. ההשגחה באברהם ובשרההטבע על פי 

הם דברים כולם רעים כנגד , השבעה שהם מות ורע ואולת ועוני וכיעור ושממה ועבדות
וגם אפשר לפרש אלה . ואפשר לומר שהראשונים קניינים ותמורותיהם העדרים. הטובים

ויאמר שהחיים הם .  על ענייני העולם הבאואלה על דרך נסתרים ויהיו כולם עניינים נרמזים
והשלום הוא שלום הנפש . שהאדם מרויח אותם באמצעות האותיות, חיי העולם הבא

והחכמה היא ידיעת ). 'ב' ישעיה נז" (יבוא שלום ינוחו על משכבותם"כמו שנאמר , ומנוחתה
 שאמרו כמו, והעושר הוא החלק שיש לכל איש ואיש לעולם הבא. השם שדבק בו בחכמתו



ושמחת עולם על "והשמחה ההיא היא השמחה שנאמר עליה . איזה הוא עשיר השמח בחלקו
ידעתיך "והחן היא ידיעת השם בשם כמו שנאמר . ואין עושר גדול ממנו). 'יא' שם נא" (ראשם

הודיעני את דרכך ואדעך "וכן משה אמר לשם ). 'יב' שמות לג" (בשם וגם מצאת חן בעיני
והזרע הוא ענין הדבר הנמצא מהנמצא ממציאות השכל ). 'שם יג" (יניךלמען אמצא חן בע

ועליו נאמר . והוא בדמות הזרע הנולד מן האיש והאשה, הפועל שהוא שפע שהנפש מקבלו
. שהם חיי העולם הבא, )'יט' דברים ל" (ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך"במשל גם כן 

ואין הנבואה שורה אלא על חכם . ש את יצרווהממשלה היא שאמרו עליה איזהו גבור הכוב
. הוא הרואה את הזרע שזכרנו שהוא בן שנולד, ואיזהו חכם הרואה את הנולד. וגבור ועשיר

ת "קטר'כפול שסודו ' ת'ר'פ'כ' ד'ג'וכשתשים מנין ב. וההעדרים שהם תמורותיהן יובנו מאלה
ב וסוד "ט החר"ת לה"מדו' ת"ם האותיו"שמרי' 'ת"ם וצורו"י יצרי"שנ'יהיה הסוד ', ת"קטר

' ך"ד החש"ר א"ד האו"ת א"תבני' 'ש"ר וחל"ת גבו"תבני'ה "ך וקש"ם ר"ש ש"ם המפור"ש
' ח"ש ומ"ת רא"תבני' 'ל"י ושח"ת אר"תבני' 'ר"ש דבו"ת הלח"תבני' ש"ר לח"ת הדבו"תבני'
ת מעלה כנגד שבע קצות מקום שש קצוו' ת'ר'פ'כ' ד'ג'שבע כפולות ב. 'ה"ר וצור"ת חמ"תבני'

. והוא נושא את כולם בחותמות. ומטה מזרח ומערב צפון ודרום והיכל הקדש מכוון באמצע
מצפון תפתח "והנה הקדים צפון לדרום וזה מפני שנאמר , כשזכר הפאות הקדים דרום לצפון

וצד צפון פתוח ומשם רוחות ושדין ולילין ומזיקין ). 'יד' ירמיה א" (הרעה על כל ישבי הארץ
ומשער צפון בא . כדמות האדם שהוא אחרון לכל, ה אחרון לכל"וחתמו הקב. לםבאים לעו

, אליעזר הגדול מפני מה צד צפון פתוח מכל הרוחות' וכתיב בפרקי דר. לעולם וממנו יוצא
יאמר לו , וכל מי שיבא ויתפאר ויאמר שהוא אלוה. ה לצרוף בו את הבריות"מפני שעזבו הקב

והנה נאמר ברמז , זה ענין לשונו.  אודך כי תושיע לך ימינךאם כן סתום זה הפתוח וגם אני
והיודע סוד הקרבנות ושהמזבח בצפון וכן ). 'יב' הושע יג" (צרור עון אפרים צפונה חטאתו"

, ושהלב נוטה מעט מן האמצע אל הצפון ועל כן תפלין ביד כהה, השולחן בצפון ומנורה בדרום
הלא "ויודע סוד ). 'כא' דברים לג" (קת מחקק ספוןכי שם חל"ויודע . ושם מדת הדין במדרגות

יואל " (ואת הצפוני ארחיק מעליכם"ונאמר , )'לד' דברים לב" (הוא כמס עמדי חתום באוצרתי
והכבד יורד תמיד והקל . והנפש הצומחת שורה בכבד, ויודע שהאדם נברא מן התאוה). 'כ'ב

ות הנטיה הצפונית מה עניינה ויכיר ידע בקל. עולה ואשר אינו כבד ולא קל הוא הסובב תמיד
והשכל שמכה לשניהם , שברוח הצפונית שוכן כח המדמה וברוח הדרומית שוכן כח הדברי

מכה תחלה לדברי וישפיע באמצעותו למדמה כדמות האור הנכנס בחור ומכה ניצוצו בספל 
דמה מים ומאיר בו הרבה וממנו מתפשת ועולה לקרקעית הגג של הבית ומוליד בו אור מת

וזה הוא כדמות הקשת , וכן השפע השכלי מכה בדברי ועובר אל הדמיוני. לאור המכה במים
כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם כן מראה הנגה "וכך אמר יחזקאל . הנראת בענן

ועוד . וכבוד יי אינו יי" במורה"ואמר הרב ). 'כח' יחזקאל א" (סביב הוא מראה דמות כבוד יי
כמו , והוא שבריאתו מניצוצי השמש בהכותם בענן, שת ואמתתו ומהותו ידועאמר שם חמר הק

ואומרו היכל הקדש מכוון באמצע והוא . של עדן בעיבור הנקבות' שנאמר לפנים במקומו בט
וכך . יורה על היות בית המקדש שלמעלה מכוון כנגד בית המקדש של מטה, נושא את כולן

ש וסופי "שראשי תיבותיהם אמ, ינת אל באמצעכתוב בארבע מחנות שכינה שאמר שם ושכ
, ו"ע שמ"ה שמ"וסודם את. ח"ן ביר"נכו, ר"י נבח"ה ותוכי תיבותיהם כנו"תיבותיהם עת

וסוד מספרם החקים וגם מחנה הלוים בדגלים יורה על , ו על דרך ספור"ע ספר"ה שמ"את
ן "ה גם הוא חז"א המחזש והוא הכנוי הנזכר הנבחר והו"י הקד"וסודו אדנ, היכל זה ועל מהותו
ואמרו , ועם היות שכינה בכל מקום ייחסוה אל המערב, וההיכל מקום הוא. כלומר שליח צבור

כי , ויורה על זה סוד קשר של תפילין של ראש שהוא במערבו של ראש. שכינה במערב
וידוע . ס"והוא מקום שמוחו של תינוק רופ, השתים הארבעה על המח שהוא מזרחו של ראש

חוש המשוש מתפשט בכל הגוף על העור והדם והבשר ועם כל זה הוא מיוחס אל המים שכח 



ואם כן המכוון באמצע נושא , ולראשי האצבעות ואל אצבע צרדה שהוא הארוך יותר מכולם
  : את כולם

חקקן חצבן צרפן וצר בהן כוכבים בעולם וימים בשנה ושערים ' ת'ר'פ'כ' ד'ג'שבע כפולות ב
שעשה להם המעשה ההוא בעצמו . עה רקיעים ושבע ארצות ושבע שבתותבנפש ומהן חקק שב

, והכוכבים להם שבעה רקיעים, וכן אמר לפנים על הנשארים. ש"שעשה לשלש אמות אמ
בשנת , והימים להם שבע שבתות שנים, והשערים להם שבעה מקומות בדמות שבע ארצות

יורה על , לכל חפץ תחת השמיםואומרו לפיכך חבב שביעי . השמטה קצם ובשנת היובל סופם
ואלה הם שבעה חפצים . כי הוא לפי מינו שביעי לכל חפץ שתחת השמים. מציאות האדם

שהם ' והמורכב משניהם ג', והצורה ב', החמר הראשון א, עצמיים שברא השם תחת השמים
ו ומכל אלה חבב האדם לבד. 'והמדבר ז', והחי ו', והצומח ה', והדומם ד, היסודות הארבעה

חבתו עמהם חבה אחרת אינה , ויורה שמה שלמעלה מהם או בם. יותר מכל מה שתחת השמים
  : זאת בשום צד

בונות ' כ בתים ו"בונות ק' ד בתים ה"בונות כ' בתים ד' בונות ו' שתי אבנים בונות שתי בתים ג
דבר מיכאן ואילך צא וחשוב מה שאין הפה יכול ל, בתים' אלפים ומ' בונות ה' כ בתים ז"תש

שבע אותיות הביא הוא חשבון הצירוף ' ת'ר'פ'כ' ד'ג'בעבור היות ב. ואין האזן יכולה לשמוע
לפי זה , ב שהוא המספר האחרון"ואמנם מפני שעלה מספר הפשוטות עד י. עד מספר השבע

והיה האחרון שבכולם הפך . ב גלגולים"החלק של האותיות מנו אותם קצת חכמי הספר עד י
וכל צירוף שבכלל אותיותיו בלתי דומים כמו אלו יעלה מהם . ב"כ דג"תרפמן הראשון והוא 

ב "אבל הדומין כמו שני ההאין של השם יתחייב מן השם בעבורם לפי צרופו י. הצירוף שלם
וסודם של , ד צירופין ושניהם אמת"י יתחייבו כ"אבל מן אהו. צירופים לבד ונעדר חציו

והוא אמרו על זה הרמז שאדם אומר . פסוק שלםהמספרים המצורפים לפי תיבותיהן הוא 
והשם אמר למשה מה זה , והשם אמר לשטן על איוב הנו בידך, י"ד רוח"בידך אפקי"לשם 

ת המורות "ף בסוד המדו"ח המקי"ה בכ"ף וכן הפעל"ה למקי"והנה ההקפ. ך ויאמר מטה"ביד
ם "ם שהוא בנתי"עלה הנ"ם מגל"ך האלהי"ה כי מלא"ה או מית"והנה סופו תכל. ת"על הדמו

, ד"י תמצאם במספר אפקי"ך רוח"ובחברך ביד. ל"ל ק"ה היכ"ד והוא קצ"והוא אפקי
וכמו שהכל . י"א ד"ד נמצא ממצי"ק י"והוא רמז אפ. כנויים' ת גם ד"שמו' ו והוא י"ושלישית

כן האמצעי הוא , ל שהוא סבוב התורה מראש ועד סוף"ת ישרא"ה שסודו בראשי"עולה תכל
ע הנבנת "ץ בסוד הצל"ם הק"ם המעלי"י הנעל"ס הפנימ"י משלש והוא המסל"א אדנץ והו"הק

נ "ד שי"ף למ"והעד אשרי המחכה ויגיע אלף שלש מאות שלשים וחמשה שסודם אל. לאשה
י סופי תיבות "ן מאדנ"ה לאמ"י פ"ל שד"בנגלה א, ה"י לאש"ד' א'נ'מ'פ'א והסוד בנעלם ל"ה

כלומר לחמשת אלפים שנה שהוא זמן הקץ , ה" שנם"ד אלפי"והנשאר של אלף וסודן לא
ו לבד ועם "שהאלף נימנית כ, )'ו' תהלים לא" (פדיתה אותי יי אל אמת"ועל כן נאמר . באמת

ם "ת עול"ק מ"ת אבל מזי"ל אמ"ת מועי"ם אמ"קיו, ו"ם ת"ף מ"אל. ת"הנשאר הוא אמ
ן "ם הראשו"ה סודו אדו ויהי"ם ת"ף מ"ויש כותבין אל. ן"ש האיל"י רא"ם אמת"ת עול"המו

ולפי דרכנו , ד"ת הסו"ה על דרך קבל"ת קבל"ה והיא ע"ת בקלל"ואמנם מ. ן"ת עליו"והוא אמ
  : ם"ץ הנעל"ר הק"א ממה"ל כשהוא מל"ץ וכן הגלג"ר הק"אלף מה

עד כמה , והנני מורה לך דרך שממנה תבין בקלות המספר המתחייב מדרך הצירוף הישר
ראה אותיות הקרואים אבנים . מעלה כסדר זה אחר זה והוא זהשתרצה ממנו לפי מה שכתוב ל

והבתים המתחייבים מהם . 'ז'ו'ה'ד'ג'והם ב, דרכים' במספר כמה הם ותמצא שהוא זכר מהם ו
' ומן ג', יצא ב' והנה מן ב. 'מ'ה'תשכ'קכ'כד'ו'תיבות הם במספרם הישר ב' אלפים מ' שהם ה
' מן ב' ויציאת ב. 'מ'יצא ה' ומן ז, כ"יצא תש' ומן ו, כ"יצא ק' ומן ה, ד"יצא כ' ומן ד', יצא ו

ואם . כי למי תתחבר ואין שם אות זולתה. מפני שאות אחת אינה מקבלת צירוף, הוא בהכרח



. מיכאן ואילך הכה המספר הזה על המספר הזה שהתחייב ממנו', עולה ב' כן אמור פעם אחת ב
' ו, כ"ד עולה ק"פעמים כ' ועוד ה, ד"עולה כ'  ופעמים' ועוד ד', עולה ו' פעמים ב' ואמור עוד ג

וכן עוד חשוב כזה עד כמה שתרצה כי . 'מ'כ עולה ה"פעמים תש' ז, כ"כ עולה תש"פעמים ק
וכן עוד . החשבון הקרוב לחבירו יעיד לך על מה שיתחייב מן הבא הקרוב לו גם כן בסדר ישר

ב "תמנה הצירוף הראשון כגון אוהיא ש. יש דרך שנית מעולה כמו זאת בעצמה וקלה גם כן
' ועלה מספר האבנים מצורפים ד, א שהם שני אותיות שבנו שני בתים בעלי ארבעה אותיות"ב

כי כמספר , בתים' אם כן יתחייב מתוספת אות אחת על מה שעבר ו. 'בתים הרי ו' והם ב
ח אותיות " ייהיו' ג'ב'ואם כן מצירוף א. האותיות והתיבות של זה יהיו התיבות של זה לבדם

כלומר האדם . ד תיבות וכן כולם עד אין סוף"יהיו כ' ד'ג'ב'ומן א. ד"תיבות שהם יחד כ' עם ו
והוא , לא ישיג שכלו סופם ולא תכלית דרכם אבל מראשית סדורם יכיר אדם קצת סדר אלוהי

ואולי יגיע עם רוב . עד שישיג איכותה ומהותה ואמתתה, מה שיביאהו לידי דרכי הנבואה
תדלותו בדרך הזאת ורוב לימודו וחוזק הרגילו עצמו בם למדרגה שיבא לו הדבור האלוהי הש

  : ממנה מבואר ויראהו איזה דרך ילך

ואלו הן הכוכבים בעולם חמה נגה כוכב לבנה שבתי צדק מאדים ואלו הם ימים בשנה שבעת 
פה ובהם נחקקו ימי בראשית ואלו הן שערים בנפש שתי עינים ושתי אזנים ושני נחירי האף ו

מתוך אלה שזכר . שבעה רקיעים ושבע ארצות ושבע שבתות לפיכך חיבב שביעי תחת השמים
תכיר המציאות עם היות עם אלה הנמצאים כחות מופלאים נעלמים מאד פועלים קצתם 

  : בקצתם תמיד

   

  :שתים עשרה פשוטות' אוצר חלק ה

ה שיחה לעיטה תשמיש מעשה הילוך רוגז יסודן ראייה שמיעה ריח' ק'צ'ע' ס'נ'ל' י'ט'ח' ז'ו'ה
  : מדתן שנים עשר גבולי אלכסונין ואלה הם, שחוק הרהור ושינה

  : גבול מזרחית דרומית גבול מזרחית צפונית

  : גבול מזרחית תחתית גבול מזרחית רומית

  : גבול מערבית דרומית גבול מערבית צפונית

  : גבול מערבית תחתית גבול מערבית רומית

  : מית תחתית גבול דרומית רומיתגבול דרו

  : גבול צפונית תחתית גבול צפונית רומית

שתים עשרה פשוטות שזכר בא להודיענו . ומרחיבין והולכין עד עדי עד והם הם זרועות עולם
ולקיים בלבינו לפי המורגש והמושכל והכתוב והמקובל בו , בם הדרכים הראשונים בעצמם

וכמו שיש לזה חלקים .  עם ענין השנה ועם ענין הנפשענין העולם. שהכל יוצא שוה בשוה
יש לזה גם כן חלקים ראשים מושלים על מה שלמטה , ראשים מנהיגים למה שלמטה מהם

ב מזלות "חקקן חצבן צרפן וצר בהן י' ק'צ'ע'ס' נ'ל'י'ט' ח'ז'ו'ב פשוטות ה"ועוד אמר י. מהם
  : ב מנהיגים בנפש"ב חדשים בשנה וי"בעולם וי



  : ב מזלות בעולם כסדר שזכרם בעולם"יואלו הן 

  : סרטן תאומים שור טלה

  : עקרב מאזנים בתולה אריה

  : דגים דלי גדי קשת

  : ב חדשים בשנה"ואלו הן י

  : תמוז סיון אייר ניסן

  : מרחשון תשרי אלול אב

  : אדר שבט טבת כסלו

  : ב מנהיגין בנפש"ואלו הן י

  : כליות טחול כבד מרה המסס קיבה קרקבן' רגלים ב' ידים ב' ב

אחר שהשלים . עשאן כמין מריבה וערכן כמין מלחמה גם את זה לעומת זה עשה האלהים
שלש אמות שהן שלשה אבות שמהן יצא , ב אותיות חזר ואמר עוד"לדבר בכל מה שכללוהו כ

 עשרים ושתים אותיות שבהן יסד אלו. ב פשוטות"כפולות וי' אמות וז' אש ורוח ומים ג
ה יה יהוה צבאות אלהים חיים אלהי ישראל אל שדי רם ונשא שוכן עד מרום וקדוש "הקב
  : שמו

. דע כי טרם שאדע שום קבלה בספר יצירה גם אני הייתי חולק חלוקה חזקה וקשה על אמתתו
לשום חכם ל מה שלא היה ראוי "ר, ולכשקיבלתי מה שהיה ראוי לקבל בו לכל בעל קבלה

. וחלקתי על חולקיו כמו שראוי לעשות לכל שלם. חזרתי בתשובה בו, להיותו חסר מידיעתו
וזה בראותי ). 'ד' משלי כה" (עזבי תורה יהללו רשע ושומרי תורה יתגרו בם"כמו שנאמר 

עליתי הסבה הקרובה ]ה[, ענין מהות הדברים ואיך נבראו הנבראים ואיך נוצר כל יצור בדבור
ובראתי לכח הדבור יסודות . ר בכח הדברי שבי ופחתתי זולתו מכל מה שלמטה ממנואל הדבו

ובניתי עליהן עליות מרווחים ופתחתי בם חלוני שקפים . והם הצירופים וכל מיניהם וסוגיהן
, ונגנז לצדיקים לעתיד לבא, והיה האור האלוהי אשר נברא ביום האחד הוא הראשון, אטומים

ואז ראיתי מה שהיה ראוי לראותו לפי מהותי אני . מאיר כל הביתבא בארבע רוחות הבית ו
ושמחתי באור ההוא הבהיר בעת ראותו ובעת ראות בו מה שהייתי , ולפי קוצר השגת שכלי

. כי עלינו לשבח לאדון הכל ולתת גדולה ליוצר בראשית. ן"ם עליו"מחפש למצוא ושכחתי ש
אקצר זה החלק עתה ואדלג , ל כל מה שקדםודע כי מפני שאני רוצה בחלק הבא אחר זה לכלו

ואחר כן אדבר גם בזה מעט . ממנו אל הקרוב לו כדי שאשלים כל ספר יצירה בזה החלק הבא
  : והוא מה שאניחנו פה מפירושו ואחל בחיבורו

   

  :יכלול' אוצר חלק ו



ואחר שאפסוק ענייני כל . ואשלים כל ענייניו, זה החלק כל מה שבא בספר היצירה בכלל
ואומר עתה כי . הספר ההוא אבאר בזה החלק בעצמו סוד הממשלות והמלחמות והנצחונות

וזכר לנו שרשי ההשגה . ספר יצירה הודיענו אמתת כל המציאות בדברים קלים מאד להשיגם
והם יודיעונו איך חקק יה יהוה , ב"ואמר לנו שהנתיבות שבהם תתגלה לנו החכמה הם ל

ספירות ' ב נתיבות הם י"ואמנם ל. הם ספר וספר וספורצבאות שמו בהן בשלשה ספרים ש
והורה עוד . ואמר על הספירות שהם מספרים נחלקים בשווי וברית יחיד באמצע. ב אותיות"וכ

וזכר להם עשר . ובעיון שלם יוודע מהם במבוקש, שאין ראוי להוסיף עליהם ולא לגרוע מהם
ואמר שהן , ונתן הממשלה למושל, צותק' מיני עמקות ראש וסוף וגמול ועונש וו' מדות בי

, מפני שיתגלו בצורה חדשה למעיין בם וזכר קשרם בשם. צריכין עיון רב ושמירה רבה
דברים נמצאים נקראים גם כן בשם ספירות ' והנה י. 'והזהיר על עת ההשגה ואמר שהספירה י

ו " חותמות של ו'וו', והם רוח הקדש ורוח ומים ואש הרי ד, והם ראשית כל המציאות נספרים
ב אותיות ואמר עליהם בכלל "חזר אל כ' ועוד בפרק ב. 'זה כלל פרק א, קצוות קראם ספירות

וזכר . ב אותיות חקקן חצבן שקלן המירן צרפן וצר בהם נפש כל יצור וכל העתיד לצור"כ
א שערים מתגלגלים "ועוד אמר שהן קבועות בגלגל ברל, מקומם וחילופם במקומם הטבעיי

והורה דרך משקלן וגם דרך תמורתן . אחור למעלה ולמטה לטובה ולרעה לענג ולנגעפנים ו
וראיתי שיש הנה מקום להודיע למה אמר על הכלל חמש פעלות לפני היצירה . בחזרת חלילה

וכשחלק פרטי היצירות בפעלות . וכששב להורות דרכן חזר השלשה מהן וזכר השנים לבד
וזהו שזכר הפעלות .  שזכר בהוראת הדרך למחזורםזכר מה שחסר מן הראשונים וחסר מה

. ספרים' ובתחלת דבריו אמר שחקק שמו בנתיבות ובג. כולם והעניינים לפי כל ענין מהם
ב אותיות בכלל חקקן "ובכ. וכשזכר רוח ומים ואש בשם ספירות אמר חקק וחצב בהם כך וכך

ות ברוח קבועות בפה גם ואמר שהם חקוקות בקול חצוב, חצבן שקלן המירן צרפן וצר בהן
ועוד חזר ואמר כיצד , אותיות שהוא קבועות בשמו' וכבר אמר לפני זה על ג. קבועות בגלגל

וכשחזר וחילקן לפי מה שיצר בהן בעולם ובשנה . שקלן והמירן ולא זכר חקקן חצבן צרפן
וכך אמר בשבע כפולות . חקקן חצבן צרפן וצר בהן, ש"ובנפש אמר בתחלה שלש אמות אמ

וכאשר זכר בתחלה חקיקה . ב פשוטות וזכר חקיקה ברקיעים ובארצות ובשבתות"וכן בי
ואמר , ובפעל אברהם אבינו שפעל באותיות זכר עניינים רבים, בשמו זכר באחרונה מלת יסד

ובעבורם גלה לו סודו . ב אותיות קשר לו בלשונו"אחריהם וחקק וחצב וצרף ויצר וזכר שכ
ש הממלכות והקשרים "יאות העולם כמו שנאמר לפנים וגלה באמוהוא פעל באותיות לפי מצ

וכל אלה העניינים ששנה מהם בקצת מקומות עשה זה להורות לנו . והצירופים והחתימות
ומן החלוק שחלק בהן תבין כוונתו עם עיינך בכל דבר במה . אמתת המעשים ומהותם ואיכותם
והעירותיך . ים כולם מכוונים מן המחברכי החלוקים והשנו, שנאמר בו במקומו ובזולת מקומו

אלא דע שכך סדרם , על זה מפני שלא תחשוב שהם טעות סופר ולא סדרם כך המחבר
  : ודוקדקו בזה ספרים הרבה וכולם נמצאו כן בספר יצירה הארוך והקצור

והנה נשוב למקומינו ונאמר שאחר שהורנו כיצד שקלן והמירן והגיד לנו באמרו אלף עם כולן 
. הודיענו אם כן בזה שמשקל ותמורה יקרא הצירוף גם כן, שזה צירוף גמור, ן עם אלףוכול

ועל זה הפך אלה באלה והורה על שהפעלות האלה נאמרות זו תחת זו מפני היות זו קשורה בזו 
וצירף צירופן , ב אותיות"והנה אמר מבואר שכל היצור וכל הדבור יוצא מכ. ואם אין זו אין זו
) ן"הרמב(ועל כן אמר הרב . ה"ב אותיות בכל צד הן שמו של הקב"ו ואמר שכלהודיענו אמתת

ב חפצים "ואומרו וסימן לדבר כ. ה כמו שזכרנו"ל שכל התורה כולה שמותיו של הקב"ז
שלש אמות ' אמר בפרק ג, שכך חלקם אחר זה בפרק השלישי והוא זה, אחד] בגוף) [וגוף(

כפולות ' ז' וכנגדם אמר בפרק ד, מכריע בנתיםש יסודן כף זכות וכף חובה ולשון חק "אמ
וכך . מתנהגות בשתי לשונות יסודן חיים ושלום חכמה ועשר חן זרע וממשלה' ת'ר'פ'כ' ד'ג'ב

יסודן ראיה שמיעה ריחה שיחה לעיטה ' ק'צ'ע'ס' נ'ל'י'ט' ח'ז'ו'ב פשוטות ה"י' אמר בפרק ה
ב ואינן גופים בשום "הכחות הם כוהנה אלה . תשמיש מעשה הילוך רוגז שחוק הרהור ושינה



והנה הוא קראם יסודות לאותיות באמרו יסודן . ואם כן צריך שיהיו להם כלים ידועים, פנים
נתלה , החלקים ואשר יורה על כף זכות וכף חובה ועל לשון שהוא חק מכריע בנתים' בכל ג

 המכריע בנתים על הכח המימיי שהוא מדת הרחמים ועל האישי שהוא מדת הדין ועל הרוחניי
מרוח חקק וחצב בה ] רוח[כמו שאמר שתים , בסוד לשון שהיא חקוקה ברוח הנקרא ספירה

כלומר על המעלה ועל הירידה כדמות האש והמים , ב אותיות ורוח הקדש דיין על המכריע"כ
. והנה יי נצב עליו במעלה, והנה מלאכי אלהים עולים ויורדים בו. שהם הסולם מוצב ארצה

, דם שני יצרים טוב ורע והם מלאכי אלהים בלא ספק והם כדמות שתי כפות המאזניםוהנה לא
וכפי מה שינצח כל אחד מהם את חברו ידין הלשון ויטה אליו . ונשקלין ונצרפין תמיד במקומם

. ואז דעת השוקל נחה וכן דעת הלוקח, כלשון הפלס הנוטה לכף הכבד עם הדבר הכבד הנשקל
וכבר נאמר שהאש . צעי בין האש ובין השמים ובין המים והארץואתה יודע כי הרוח האמ

פ שנאמר כבר שהתנועה הסבובית אין "ואע. והמים הפכים וכן השמים והארץ הפכים בתנועה
והתנועה הישרה . לה הפך והוא אמת שאין תנועה הפכית לה אבל המנוחה היא העדר התנועה

קום ומצד הכובד והקלות כי הדבר ל מצד העליה והירידה במ"יש הפך לה משני צדדים ר
  : והעולה בטבע הוא קל ומתהפך זה לעתים במקרה ובחלק ובהכרח, היורד בטבע הוא כבד

ומהמים ארץ . והנה אמר בעל הספר שנבראו מן האש שמים וחום וראש בעולם ובשנה ובנפש
הנה שמים ו. ומהרוח אויר ורויה וגויה בעולם ובשנה ובנפש. וקור ובטן בעולם ובשנה ובנפש

ואמנם חום . וכן ראש ובטן וגויה שבנפש גופים ידועים, וארץ ואויר שבעולם גופים ידועים
מפני שהשנה גם כן דבר . וקור ורויה שבשנה אינם גופים אבל הם מקרים צריכין אל נושאים

. כמו שנאמר בסוד העבור, גם מצד אחר אפשר לומר שגם בגוף הירח, נשוא בגוף השמש
. ב"ובפשוטות אלכסונין י', וכנגדן זכר בכפולות קצוות ז.  ולהם מכריע בנתיםוכולם חולקים

וכך אמר . ש חקקן חצבן צרפן וצר בהן"אמות אמ' ואחר כך פתח דרך אחרת ואמר בכלל ג
כפולות ' וכך בז. אמות בנפש זכר ונקבה' אמות בשנה וג' אמות בעולם וג' שמה שיצר בהן ג

וכך .  וכך אמר שמה שצר בהן הם כוכבים וימים ושערים.חקקן חצבן צרפן וצר בהן, אמר
והוסיף . ב מנהיגין"ב חדשים וי"ב מזלות וי"ב פשוטות אמר חקקן חצבן צרפן וצר בהן י"בי

כמלך על [ואמר תלי בעולם . לומר שאלה הנוצרים כולם הפקידן בתלי בגלגל ולב' בפרק ו
ואם כן .  והכל משותף בין טוב ורע,כמלך במלחמה] כסאו גלגל בשנה כמלך במדינה לב בנפש

הם השמים והארץ , ב אותיות שהן צורות לרוח ולמים ולאש"ענייני העולם הנבראים מכ
ב חדשי "ימי השבוע וי' וענייני השנה הם חום וקור ורויה וז. ב מזלות"כוכבים וי' והאויר וז

ומכאן אמר . ם בגוףב מנהיגי"ב שערים בראש וי"וענייני הנפש הם ראש ובטן וגויה וי. השנה
ואינה ראייה . ב מזלות הם למטה מהן"רקיעים הם למעלה אבל י' שבתי דונולוש כי ז' ר

כוכבים והם ' כ בראש העולם הן וכל שאר מי שדבר בם אמר שהם למעלה מז"מספקת שאעפ
  : בגלגל השמיני וזה הכלל מכל מה שסבר בספר יצירה בכללו

ים מה שהנחתי למעלה מהשלמת החלק שעבר לפני ואחר שהשלמתי הכלל הנזכר אשוב להשל
ואחר כך , ואחתום אחר זה ספר יצירה בדברי אברהם. מפני שהכל נקשר קצתו בקצתו, זה

ב פשוטות הנזכרות נאמר בם "ואומר עתה כי י. אשוב לבאר הנשאר ממה שיעדתי לדבר בו
כי ידיעת . ו הכלב מנהיגים בעולם ובשנה ובנפש וזה"ב חדשים וי"ב מזלות וי"שצר בהם י

ידיעתן , ב חדשים שהורונו סוד העבור"וכן י. המזלות צריכה מאד לדעת ההנהגה האלוהית
ואין . וכל שכן שצריך האדם שידע עצמו, הכרחית כדי לדעת הנהגת השם עם הנהגת האדם

שממנה יעלה אדם לידיעת מה , ספק שחכמת הרפואות מועלת בידיעת ענייני גוף האדם
. והאיברים והחדשים והמזלות מיוסדים על היסודות. לבד מהותו של המעיין, שלמעלה ממנו

ועוד נאמר לפי . ד מים"ד רוח סע"ג עפר תמ"ק אש שב"וכבר נאמר על המזלות בסבובם טא
יון 'ייר ס'יסן א'נ, והם אלה כולם, חדשים' תקופת ניסן מתחלת ונמשכת ונשלמת בג, התקופות

א "טש, ק"כ כנגד מע"תמ, ב"א כנגד סא"תא. ים וכן כולםאומ'ור ת'לה ש'ת ט"ס כנגד טש"נא



ם וסדר "צ טע"ש קד"ל גד"כ ס"נ תב"ח שמ"א, ובשיתופם עם הכוכבים הם כך. ד"כנגד גד
' ל'כ'נ'ח, ראשי ימים' ש'נ'צ'כ' ם'ל'ח, ראשי לילות' ם'ל'ח' ש'נ'צ'מהלך הכוכבים זהו וחילופן כ

טחול שוחק כבד , ם הולכות והכליות יועצותוהידים עושות והרגלי. מהלכן המתגלגל' ם'צ'ש
ובאלה , המסס מקבל המזון קיבה מקפה קרקבן מעכל, כועס מרה משלכת בו טפה ומישבתו

וידוע כי הראות והשמע והריח והדבור והטעם והמשוש הם . תדין בכל מה שהוא ממינם
ריהם והמעשה עם אבריו זכרנו אב. כי השיחה היא הדבור והוא בפה כמו כן. בשערים

קצוות ומיד ' ועמוד בין מזרח למערב ופניך שים כנגד המזרח ועיין בו. והאלכסונין ידועין
' ואם תראה המזלות ותכיר מהלכם או ז. תכיר מהם הגבולים כולם לפי השיעור והמחשבה

ודע כי אחר שהשלים המחבר ספר היצירה כל . כוכבים לפי סדרם תבין הגבולים כאשר הם
שלשה אבות ) א"מ(, ואמר בו בכלל' חזר וייחד פרק ו, בכלל ובפרטמה שחפץ להגיד בו 

וראיה לדבר עדים , ותולדותיהן ושבעה כובשין וצבאותיהן ושנים עשר גבולי אלכסונין
, וידוע כי עולם ושנה מעידים על הייחוד תמיד ועל פעלותיו יתעלה. נאמנים עולם שנה ונפש

עדות יי נאמנה מחכימת "ל זה נרמז באמרו וע. ואמנם עדות הנפש אי אפשר מבלתי התורה
כי . "עד שתעיד הנפש מה שמעידין העולם והשנה, ועל כן היו לחות העדת לחת הברית". פתי

על פי שנים עדים יומת המת לא יומת על "וכן ". על פי שני עדים יקום דבר או פי שלשה עדים
. והבן זה, יתתו לא יומתאם לא יסכימו שני העדים שהם העולם והשנה על מ". פי עד אחד
ופקידין , ב אותיות"ושלשה ושבעה ושנים עשר והם כ' חק עשרה והם ספירות י, וחזר ואמר

, אש למעלה ומים למטה ורוח חק מכריע בנתים, אש ומים ורוח, שלשה. בתלי וגלגל ולב
ף רוח חק "ן שורקת אל"ם דוממת שי"מ, ש"שלש אמות אמ. וסימן לדבר האש נושא את המים

לב בנפש כמלך , גלגל בשנה כמלך במדינה, תלי בעולם כמלך על כסאו) ב"מ. (כריע בנתיםמ
טוב מטוב , טוב לעומת רע ורע לעומת טוב. גם כל חפץ זה לעומת זה עשה האלהים. במלחמה
טובה גנוזה לטובים ורעה שמורה , הטוב מבחין את הרע והרע מבחין את הטוב, ורע מרע

שבעה חלוקין שלשה מול שלשה ואחד מכריע , ד לבדו עומדשלשה כל אח) ג"מ. (לרעים
ואל מלך נאמן , ממיתים' מחיים וג' שונאים וג' אוהבים וג' ב עומדים במלחמה ג"י. בנתים

הם האבות על ' על גבי ז' אבות ג' זהו רוח הקדש שהוא על ג' אחד על גבי ג. מושל בכולם
ואחר שהשלים פה . ה"ז' ה ב"ם אדוקין זוכול, ב הכובשים על גבולם"על גבי י' הכובשים וז

אברהם [והוא . כל הספר חזר וייחס המעלה של זה הפעל לשרש הראשון של כל אומתינו
וכיון שצפה אברהם אבינו והביט וראה וחקר והבין וחקק וחצב וצירף ) ד"מ(, ואמר]. אבינו

רת לו ברית לו ולזרעו וכ, נגלה עליו אדון הכל וקראו אוהבי ושמו בנו] אז[, ויצר ועלתה בידו
, כרת לו ברית בין עשר אצבעות רגליו והיא ברית מילה. והאמין ביי ויחשבה לו צדקה, אחריו

והמקום גלה לו את סודו . ב אותיות בלשונו"וקשר כ, ובין עשר אצבעות ידיו והיא ברית לשון
ואמר . משכן במים דלקן באש רעשן ברוח בערן בשבעה כוכבים נהגן בשנים עשר מזלות

אין צריך לפרש . הדין ספר יצירה דאברהם אבינו כל דצפי ביה לית שיעורא לחכמתיה, בסוף
שכבר נאמרו בו דברים מעולים ומספיקין לפי העניין ולפי המעיין בחכמות , זה הענין האחרון
אחר הפעלות שפעל שיורה , נגלה עליו אדון הכל, אלא שראוי שתדע שמאמר. בהשגחה שלמה
  : הביאו לידי הנבואה הידועה לאברהםבאמת שהפעל 

  : ה"ר היציר"ן ספ"ם עני"ר נשל"ה כב"הנ

פ שהארכתי ושמתי קצת "אע, ועם היותי מדלג בו מעניין לעניין לא כונתי בו כי אם לתועלת
סדריו מפני שלא כונתי לפרשו כשאר המפרשים אבל הקדמתי כדי לאמת בו מה שחברתי 

והוא . ייעדתי לך מענין השלמת החלק הששי של אוצרוהנני חוזר עתה לדבר במה ש. אליו
ואומר כי שם הממשלה נופל על כל מי שימשול . שאבאר בו הממשלות והמלחמות והנצחונות

ושני , והפך הממשלה עבדות. אבל לא כל מושל מלך, ואם כן כל מלך הוא מושל. בזולתו
. ש ממנה רפה ורכהוהממשלה יש ממנה חזקה וקשה וי. מאמרים מצטרפים הם עבד ואדון



והראשונה למציאות , כ ממשלה היא"ואעפ. ואמנם תורה על עוצם היכולת בדבר ועל חולשתו
הוא שנופל תחת אמו והיא , זה האדם הנולד בשעה שיוצא לאויר העולם לפי הכלל האנושי

וכל , עד שיראה לרואים כי הדבר להפך והיא אצלו כשפחה. מושלת עליו ממשלת רחמנות
אבל השם יתעלה שמנהיג הכל הטביע בלב אם הילד טבע . ואין זה הדבר אמת, לוכונתה לגד

ועל כן . והמרחם דרכו לפחד תמיד על מי שמקבל שפע מטובו שמא ינזק, מדת חסד ורחמים
ואם . בהיות המושל רחמני והמקבלים טובו ראויים לרחמנות תקרא הממשלה ממשלת רחמים

ש מהם שאינם ראויים לקבל ממנו מה שבידו יכולת וי, המושל רחמני והמקבלים טובו רבים
, עד שיעבור גבול גדול מן הדין, והוא חומל עליהם יותר מן השיעור, לעשות להם מן הטוב

ומכאן התחייבו . ואם כן גם היא אכזריות גמורה, הנה רחמנותו עליהם סבת אכזריותם
כי . לעצמו ולאחריםעד שתכון ממשלתו , וראוי להלחם האדם המושל עם עצמו. המלחמות

והמלחמה יש לה סבות . בעת הנהיגו ממשלתו כפי הראוי לו וכפי המקבלים תתקיים ממשלתו
ויותר , והכבוד סבה יותר גדולה מכולן, והתאוה חברתה, והקנאה סבה גדולה למציאותה, רבות

ואמנם הכבוד הוא . והקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם. נמצא מחבריו
כמו שתאמר אין ראוי לאיש נכבד שיעשה מעשים שבעבורם יתבזה בעיני , ולה במקומומע

וכן . כענין דוד לפני הארון ורבים כמוהו. כי אם בדרכי השם ולכבוד השם בלבד, הפתאים
, וכן הקנאה קנאת סופרים תרבה חכמה, התאוה דין הוא שיתאוה אדם ללכת בדרכים טובים

אם רוח "ואמר קהלת . ועל כן אמרו הנוצח ברע הוא הניצוח. והנצחון יבחן לפי כח המושלים
ודע שכל התורה מספרת מה הוא ראוי ). 'ד' קהלת י" (המושל תעלה עליך מקומך אל תנך

, ואל תחשוב שכונה להודיענו האנושיות לבד. לעשות מאלה הממשלות והמלחמות והנצחונות
 שהמשיל השמש והירח והכוכבים והשם באר. אבל הודיעתנו נפלאות באנושיות ובאלוהיות

באמרו . ובאר שהמשיל את האדם על כל העולם השפל, על היום והלילה ועל המתחייב מהם
ואל " "וכבשוה"באמרו , והורה שהמשיל הזכר על הנקבה, "ומוראכם וחתכם" "ורדו" "וירדו"

אויבים וכן המלחמות עם ה, והממשלות שבתורה ידועות לכל". אישך תשוקתך והוא ימשול בך
וכבר יבא לפני בשני חלקים הבאים זה הדבר יותר מבואר והשתכל בכל ותבין . וכן הנצחונות

  : הכל

   

  :יכלול' אוצר חלק ז

חלקים הם מאלה ' ודע כי ג. כללי המדות האנושיות הנחלקות לטבעיות ולנפשיות ולשכליות
ואתה עורר . לזה בזהועל כן בא מקצת מה שצריך . 'והח' והז' והם הו, שהם קשורים זה בזה

פ "המדות האנושיות רבות מאד ואע. ה"שכלך על כולם ותבין מכללם תכלית כונתי בהם בע
, כי שם נלקחו על דרך כלל, שנזכרו למעלה מסודרים ברמזי ספר תקון המדות ונספרו עשרים

שהנה כבר נודע שאפילו מדה אחת מהן תחלק לכמה אלפים חלקים . ומי יוכל לספור פרטיהם
כמדת הכעס על דרך . י האישים הנושאים אותה ולפי מה שהוא מוכן להראות המדה בולפ

ואפילו אם ציורו שכבר יהרג מפני . עם שיהרוג בקלות, שיש מי שכועס בטבע חזק מאד, משל
ויחסר . כי המשכי טבעו החזק והחום הטבעי עם חוזק הרתיחה סבת הרציחה לו ולזולתו, הרגו

שאין דם לבם וכבדם רותח כל כך כמי שהורג , רים גם כן בטבעזה הכח הטבעי מאנשים אח
ויחסר זה עד שימצא איש קר נוח לגמרי עד שהוא פלא . עם ציירו שינצל הוא, אוהבו בכעסו

ומן המדה . איך הוא חי שלא ירגיש לקללתו ולא להכאתו והוא קרוב למת שאינו מרגיש כלל
, ודע כי המדות מעוררות אותן מחוץ. עיותהאחת תלקח ראיה על כל מדה ומדה מן המדות הטב

והנטיות רבות , אלא שיש מי שהוא קל להפעל ויש מי שהוא קשה להפעל ויש מי שהוא בינוני
. וזה הענין יורה לך דרך כל הטבעים כולם. זו נוטה לכאן וזו נוטה לכאן, בין שתי הקצוות

. אבל רבים, ינוני אחד ידועואין ביניהם ב, ועיין במראים ותראה שהלבן והשחור שני הפכים



והוא שאי , ואמנם שתי הקצוות האלה כך מפני שהשחור הגיע עד תכלית הצבעים מצד אחד
וזה הפך מן הלבן שהלבן הוא עם . אפשר להסיר ממנו שחרותו ולתת בו צבע אחר זולתו

ועל כן שמו השחרורית . לבנותו מוכן לקבל כל הצבעים איזה צבע שיזדמן הנה יקבלהו
וכן נאמר מן החום והקור כי . והנטיות באמצעיות אשר ביניהם, נונית שתי קצוות הפכיותוהלב

, וכבר שמו זה בגוף המים. האש בתכלית החמימות והשלג בתכלית הקרירות והם שתי קצוות
והקרים בקצה , ואמרו כי הרותחים המסלדים הם בקצה האחד, מפני שמקבל הקצוות השתים

  : ואלה האמצעים גם כן בנטיות רבות. והם בין החמים והקרים, ניהןוהפושרים אמצעי בי, השני

כי אלה . וככה יקרה לריחות וכן לקולות וכן לטעמים וכן ללחים וליבשים שהם הממוששים
והמדות הטבעיות באדם תהיינה לפי המזגים , הנזכרים הם המושגים בחמשת החושים

כי מדות . הסכמה בחקרו הדברים כראוישכבר הסכים כל חכם וחכם וידע זה אחר ה. הפנימיים
ל במדת הנדיבות "אבל המדות הנפשיות ר, ואמנם זה בטבעיות. הנפש נמשכות אחר מזגי הגוף

עם היות מדת הגבורה , והדומים לה כבר יש שם דבר שיגבירנה ויש שם דבר שיחלישנה
א מדה ל כי מדת הנדיבות שהי"ר, והפכה מן המדות הטבעיות במדת התאוה והדומים לה

וצריכה עוד אל דבר אחר מחוץ . נפשית צריכה אל מדת הגבורה שהיא טבעית להגבירה
שלפי מה , וזה הענין ההרגלי עניינו ידוע. כי ההרגל על כל דבר שלטון. שיניענה והוא ההרגל

. כלומר אנשי ארצו שיש לו משא ומתן עמם, שיהיו האישים שאדם שוכן עמם ומתמיד עמהם
שאם הוא נדיב לפי , יהיה ההרגל של הנדיב, ניו יותר ובני ביתו יותר ויותרוקרוביו יותר ושכ

ל שטבעיו זכים וגבוהים וטובים יוסיף לו ההרגל הרב עם הנדיבים ויגבר ענין "טבעו ר
יוסיף , ומפני שענין זה הנקרא נדיבות הוא ענין שפע יוצא ומתפשט על המקבלים. נדיבותו

וסיף עוד עם מציאות היכולת החזק והוא רוב העשר ורוב וי, ויגבירה עוד עם מדת הרחמנות
והנה כאשר הוסיף עם הסבות הנזכרות . הרווח ומיעוט הצורך להוציאה כי אם על דרך נדיבות

כי אינו דומה מי . ועם העוזרים הנזכרים ודומיהן כן יחסר עניינו בחסרון העניינים הנזכרים
, ויש מי שרוצה ויש לו ועושה, וצה ואין לושהרי יש מי שר. שיש לו פת בסלו למי שאין לו

, ואחד מאלה הארבעה יעשה לבדו. ויש מי שאינו רוצה ואין לו, ויש מי שאינו רוצה ויש לו
גם , והרצון. והאחד מפני היכולת, השנים מפני מניעת הרצון, והשלשה לא יעשו צדקה לעולם

כי מבלתי היכולת יעלם . נדיבותמפני שהיכולת סבה גדולה לגלוי ה, כן היכולת מונעתו בשנים
ויאמר עליו בהיותו בלתי פועל מפני המניעה של היכולת שהוא נדיב , ענין הנדיבות מן הנדיב

לא בכח קרוב ולא , )'ה' ישעיה לב" (לא יקרא לנבל נדיב ולכילי לא יאמר שוע"ו. בכח קרוב
וקורין אותו אפשר , אך קרוב לנמנע, גם לא יאמר עליו נמנע לגמרי משובו נדיב. בכח רחוק
יהיה , ואמנם מה שיוסיף או יגרע הרבה בחזקה בענין המדות הטבעיות והנפשיות. רחוק מאד

אשר כולם הם , ל במדת החכמה והתבונה והדעת והדומים להן"ר. על פי המדות השכליות
חוץ מהשכליות שצריכות אל שכל פועל . כחות שהנשמה מקבלת אותם מחוץ מן הגופים

היות המדה הנפשית גוברת על הטבעית תנהיגנה לפי כחה ותמשיכנה אל דרכה כפי וב, להניעם
ואמנם עם גבורת השכלית על הנפשית והטבעית תהיינה כל מדות האדם בתכלית . מה שהיא
והוא האיש המוכן עם חכמתו , ובעל המדות הזה הוא שראוי שיקרא שלם במדותיו. השלימות

הוא שראוי להודיע לו עם היותו חכם ומבין מדעתו ראשי ו, בכח קרוב להיותו שלם בדבריותיו
  : ואם ישלימם הוא יגיע למדרגת הנבואה באמצעות ידיעת הראשים ההם. הפרקים

והשמש עד אחד נאמן במהלכו . וזו הדרך הנזכרת האנושית הנה התחייבה מתנועות הגלגלים
תנועות ונטיותיהן שהם ל מצד ה"ר, והירח עד שני נאמן בדרכו על זה בחדשו, על זה בשנתו

מחפשים בקצוות ומשוים הזמנים באמצע כשמש בניסן ובתשרי וכירח בחצי החדש שיש לו 
וכן כל המדות ראוי לחכם . וזה יורה על המזג השוה שהוא השלם והמלא. ה ימים והוא מלא"י

ואחר כך ראוי שידבק באמצעית שהיא השלימה . לשקלם כולם עד שיכיר בם שתי הקצוות
כי הגוף הוא כדמות הקצה האחד והנפש כדמות . והיא מורה על שלימות הגוף והנפש, מכולן



ועל כן השכליות . ואם יטה אל המדות הגופניות יהיה כולו כגוף וישכח הנפש, הקצה השני
מכריעות בנתים ומחפשות הכל ואז נותנות לכל דבר חקו לגוף הראוי לו משלם ולנפש הראוי 

ועל ). 'יח' קהלת ז" (טוב אשר תאחז בזה וגם מזה על תנח ידך "לה משלם ועל זה אמר שלמה
אל תהי צדיק הרבה ואל תתחכם יותר למה תשומם ואל תרשע הרבה ואל תהי ", זה אמר כן

ועם כל . שם הצדק והחכמה קצה אחד והוא הנפשיי).'טז' קהלת ז" (סכל למה תמות בלא עתך
והנה . הרשע והסכלות קצה אחר והוא הגופייושם . זה גינה רבויו ואמר שזה מביא לידי שממה
ואמר שהם סבת המות בלא זמן הראוי והוא המות . הרשע ברבויו לבד והסכלות לבד בכולו

שעל כן אמר בלא עתך ולא . שאין לאדם עת למות בו אלא אם הוא גורם זה לעצמו, הנצחי
 עליה לב בנפש והוא שאמרנו, ודע שאין לאדם בעולם מלחמה חזקה מזו. אמר בלא עת לבד

והמשל על זו הדרך הנזכרת בכחותיו הטבעיות והנפשיות והשכליות להנהיגם . כמלך במלחמה
הוא המושל החזק הגבור . שהגידתנו באיזה דרך נלך בם, כולם על פי התורה אשר יורוך
ויקרא איש , והוא הנלחם מלחמות יי. ושומר תורה אשרהו, הכובש את יצרו לשמור תורה

והוא הנוצח תמיד ויתחייב מנצחונו . שנאמר בסוף הספר בסוד חותם בתוך חותםכמו . מלחמה
וכבר . שאם כל המדות בטלו מדה כנגד מדה לא בטלה, שיחייה חיים נצחים מדה כנגד מדה

הוא מפני שאנחנו , רק דרכנו אנחנו פה בזה הענין, דברו הקדמונים במדת דברים מעולים
וצה לדעת ספר יצירה כראוי כדי שיתנבא בו הכרח כווננו בדברינו אלה להודיע למי שר

שאין ראוי ללמד מעשה בראשית וכל שכן מעשה מרכבה שהן חכמות , שלמות המדות כולן
  : הטבע וחכמות האלוהות אלא למי שכבר חקק וחצב וצרף ויצר יראת שמים שלמה בנפשו

   

  :נדבר' אוצר חלק ח

ואצטרך תחלה לדבר במדות ,  והאלוהיותבו בענין ההנהגות וההשגחות הארציות והשמימיות
ואומר שכבר נודע שאין הנהגה . ההנהגה וההשגחה ועל איזה ענין מורים שני השמות האלה

פ שנופל על מי שמנהיג דבר חי ונופל "וענין ההנהגה אע. בלא מנהיג ואין השגחה בלא משגיח
. ל בכח מן האחריםיותר ראוי להפיל מלת הנהגה על בעל שכ. על מי שמנהיג בעל שכל בכח

כי אם על מי שיש בין המנהיג והנהוג , אבל מלת מנהיג גם כן אין ראוי שיאמר על דרך האמת
ואתנה צאני צאן מרעיתי ", הבדל כהבדל הנמצא בין רועה הצאן עם היות הצאן אדם כאמרו

רועה ישראל האזינה נהג "ונאמר . אתם אדם לא הגוים אדם, )'יב' יחזקאל לד" (אדם אתם
עד , והנה הנביאים כולם ממשילים בני אדם ההמונים לצאן). 'ב' תהלים פ" (צאן יוסףב

והנה קרואים החכמים בשם ). 'ז' זכריה יא" (וארעה את צאן ההריגה"שזכריה מבאר ואומר 
כבקרת רעה עדרו ביום "והשם אמר . רועים מפני שקראו המתנהגים במשליהם בשם צאן

ולפי משלי הנביאים כולם ). 'יב' יחזקאל לד" (קר את צאניהיותו בתוך צאנו נפרשות כן אב
ואין צריך להזכיר המקומות בזה כי הם . מיחסת התורה את החכמים והנביאים בשם רועים

ומשה היה רועה את צאן יתרו חתנו כהן מדין וינהג את "ואמנם אמרו . רבים וכולם ידועים
יהיה לך לעד נאמן על כולם , )'א' שמות ג" (הצאן אחר המדבר ויבא אל הר האלהים חרבה

וההנהגה אם כן . פ שאינה חיה יקרא מנהיג"והנה מנהיג הספינה אע. שהוא מקום מתן תורה
והמחדש , והמינהג הוא הרגל מתמיד במה שהורגלו בו המתנהגים, תורה על הנוהג והנהוג

נהיגי בני אדם ומ. וגם המכריח ללכת בדרך שמירתו גם הוא מנהיג. המינהג ההוא יקרא מנהיג
האחד הוא המנהיג כל המתנהגים על פיו בהנהגה מעידה על סדר נערך על תקון , הם שני מינים

והראשון מורה על . והאחר הוא המנהיג כל המתנהגים תחתיו על סדר תקון הנפשות. הגופים
. והשני מורה על נביא או על חכם באמתות מהות הנפש. מלך שבו די לתקון הקבוץ האנושי

נם השלמות בזאת ההנהגה היא בהיות שני העניינים הנזכרים מתקבצים באיש אחד כגון ואמ
  : או במציאות שנים שתהיינה שתי הכוונות בהם שוות, דוד או שלמה



כי . וידוע כי אחר שהודעתיך אמתת ההנהגה על מה היא נופלת קל עליך להבין מהות ההשגחה
והסדר הנכון הנמצא בין . לתי משגיחאין השגחה בלא מנהיג אבל אפשר היות מנהיג ב

וענין ההשגחה . המושגחים יורה על שלמות המשגיח והמושגח וההשגחה בכל זמן ובכל מקום
ותחילת כל השגחה שבאה מבעל . הוא עיון והשתכלות במה שיסודר עד שיהיה מסודר כראוי

כל דבר ודבר הוא שישגיח המנהיג בעצמו ויתן לו ב, שכל משותפת עם ההנהגה בעולם הארציי
והחלק הראוי . כפי מה שהוא החלק הראוי לגופו ינהיגנו בהשגחה נפשית, החוק הראוי לו

ואחר שישלים . ובחלקו השכלי יסדר הנפשי והגשמי ויושלם. לשכלו ינהיגנו בהשגחה שכלית
עצמו דין הוא שישפע ממנו שפע שיוכל להנהיג בו זולתו הקרוב לו כגון אשתו ובניו ובני 

עוד אם שפעו שלם יותר ישפיע יותר וינהיג בהשגחה מתחזקת מעט מעט על שכניו ו. ביתו
ואם שפעו . ואם שפעו יותר שלם דין הוא שינהיג קהלתו בהשגחה כללית ופרטית. וקרוביו

יותר כבר ישגיח בכללים רבים מבני אדם וישפוט וידין בשכלו תמיד בכל מי שמתנהג תחתיו 
ולפעמים על דרך , צעית ולפעמים על דרך הקצה הראשוןלפעמים על דרך אמ, בכלל ובפרט

עד שאפילו אם יצטרך להרוג את בניו כדין ההכרחי לא . הכל לפי מה שהם, הקצה האחרון
ואמנם במצאו טענות להצילם ואפשר באפשר . כדי שלא יפסד הסדר השלם לכל, ימחול להם

שיעשה עם הרחוקים שלא וגם כך ראוי . קרוב שלא יפסד הסדר יצילם בלמדו עליהם זכות
סוף דבר בענין . שיפסד הסדר] שלא[ידינם לחובה כל עת שאפשר לדין אותם לזכות עם מה 

לא יוכל המשכיל השלם המנהיג המשגיח לפעול בם כראוי , ההנהגות וההשגחות הארציות
אבל צריך לשלם ההוא שידין ההנהגה בהשגחה ארציית לפי . תמיד בכל זמן ובכל מקום בשוה

ונתנה , ועל זה אמרו יפתח בדורו כשמואל בדורו. ן ולפי האנשים שבדורו ולפי המקוםהזמ
ובאת אל הכהנים הלוים ואל השפט אשר יהיה בימים "והתורה אומרת . תורה לראשי דורות

שם " (שפטים ושטרים תתן לך בכל שעריך"וכן אל הכהן כמו שאמרו ). 'ט' דברים יז" (ההם
ונאמר בקבלה ). 'יא' שם יז" (מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאללא תסור "ואמר ). 'יח' טז

לא תסור מן הדבר אשר יגידו , ועל שמאל שהוא ימין, שאם אמרו לך על ימין שהוא שמאל
כי אין , כי הם לא יאמרו לך כי אם האמת לפי דעתם. וזה מפני שלא תשפט את שפטיך, לך

 בית דין נופל תחת דעת כל איש ואיש מפרטי ואם היה כח. לדיין לדון אלא מה שעיניו רואות
והאדם מדיני . הקבוץ האנושי היה מתחייב מזה פזור נפיצת כל עם מסוף העולם ועד סופו

כמו שאתה רואה זה משלמות קבוץ . בטבע ואי אפשר לו להיות בשלמות מכל עמי הקבוץ
י העזרם זה בזה שאי אפשר שיחיה בשלמות זה הגוף שבו נתקבצו האיברים מבלת, אברי הגוף

כן בני אדם בקבוצם עם מדת השלום יסודרו ענייניהם כולם כראוי על פי המנהיג . וזה בזה
  : המשגיח בם בשלמות

המין אם יפרדו מקצתם בעבור התקרבם אל המעלות יותר מקצתם אין ] אנשי[ואמנם קצת 
יתות מה שאלה ואפילו אם יראה לפחותים פח, ראוי שיהיו ניזונים המתעלים על פי הפחותים

כענין דוד עם מיכל שרמזנו למעלה בהיותו מפזז ומכרכר לפני ארון האלהים , דנים למעלה
ואמרה לו הדבר מבואר עם היותה חכמה גם . וראתהו מיכל בת שאול אשתו ותבז לו בלבה

וככה אני אומר במקומות הרבה ). 'כב' ו' שמואל ב" (ונקלתי עוד מזאת"והוא אמר לה , היא
ויש שם פתאים שדנים אותם לכף . ית המדרש הורגלו להתפלל במקום שלומדיםשאנשי ב

). 'יד' ירמיה יב" (כה אמר יי על כל שכני הרעים", חובה ומביאים ראייה ממה שאמר הנביא
ועוד . אלה בני אדם שיש להם בית הכנסת בתוך עירם ואינם הולכים שם להתפלל עם הצבור

ה מואס בתפלתן "ועוד אמרו אין הקב.  בבית הכנסתאמרו אין תפלתו של אדם נשמעת אלא
ומביאים מאלו הטענות רבות וכולן ). 'ה' איוב לו" (הן אל כביר ולא ימאס"של רבים שנאמר 

אבל מי שמדרשו קבוע לתלמוד כבר אמרו מבואר שקדושת . אמת למי שאין לו מדרש בביתו
אנא הוא מצלינא ביני עמודי , וקצת חכמים אומרים. בית המדרש גדולה מקדושת בית הכנסת

ואם במקום שיש חלול השם אין חולקים כבוד . ואין חקר לראיות השנויות.) כל זה בברכות ח(
ל שאחר שקדושת בית "ר, לרב כל שכן במקום שיש קדוש השם אין חולקים כבוד לעם



וזו . המדרש גדולה מקדושת בית הכנסת אין ראוי להניח בית המדרש בעבור בית הכנסת
והיודעים אינן . ורובם אינם יודעים מה קורין) קוראין(דושה היא שאנשי בית בכנסת קורין הק

. וכמעט תפלתם על הרוב מצות אנשים מלומדה, מדקדקים להבין מה שקורין מתוך מרוצתם
ולא עוד , אבל קדושת בית המדרש היא גדולה מזו מפני שרוב הקורין בו מבינים מה שקורין

עד שיוכלו למשול על מקטרגם הנמצא , ין ונותנין במלחמתה של תורהאלא שמדקדקין ונושא
ואמנם צריך כל איש המדקדק באותה מלחמה . כי זאת היא התכלית האחרונה, אתם וינצחוהו

והשמימיי הוא שלא . האחד שמימיי והאחר אלהיי. ומתקן מדותיו כולם אל שני מיני עזר
.  ממה שרודף אחריו בענין השגחתו את השם,ימנענו דבר מכל מנהיגיו ומשגיחיו השמימיים

  : עליו השם מה שצריך אליו לפי מה שהוא] שישפיע[והאלוהיי הוא 

ודע כי . בא ליטמא פותחין לו, וכבר נרמז זה במאמר האומר הבא ליטהר מסייעין אותו
, והנה היא כללית. ההנהגה השמימיית עם ההשגחה הגלגליית היא לקיים ההויה וההפסד

. רטית ממנה היא לקיים האישים ולשמרם קצת זמן מבלעדי השגחה במעשה האישיםואמנם הפ
. כי ההשגחה היא שוה לצדיק ולרשע לחכם ולסכל כטוב כחוטא כנשבע כאשר שבועה ירא

ומותר האדם מן הבהמה אין . "כמות זה כן מות זה, והעד על זה כי מקרה אחד לצדיק ולרשע
והנה כל הנהגת הגלגלים ". עמלו שיעמול תחת השמשומה יתרון לאדם בכל ", "כי הכל הבל

ל ליסודות כיסודות ולדומם כדומם "ר, על העולם השפל והשגחתם שוה לכל כפי מה שהם
כלומר כי אלו כולם וטובם ודעתם וגבהותם . ולצומח כצומח ולחי כחי ולמדבר כמדבר

ים כל הקשרים כי מהם נמצאו בתחתונ. נמשכים אחר משפטי הכוכבים והמזלות והתנועות
ואפילו הכח , וגם כל הכחות הם מכחותם, והקבוצים המתהוין מן החמר הראשון התחתון

וזה מה שאין ספק בו וגם אין מקשה . הדברי כל שכן השאר כולם שהם למטה ממנו במעלה
ואמנם ההנהגה וההשגחה האלוהית המגעת לאנשי העולם התחתון אישי בני אדם היא . עליו

מגיע מהשם יתעלה באמצעות השכל הפועל על הכח הדברי שבטבעו הכנה לפי דעת עליון ה
] השומע[וממנו יתפשט וישפע על . והוא ענין נקרא שפע אלוהי או רוח הקדש. לקבל הנבואה

וממנו על המתעורר וממנו על המרגיש וממנו על הזן וממנו על הדומם וממנו על הליחות 
  : היסודיות באיש הזה

ויתחייב אז לזה , ון מכח הרקיעים והוא הכח השכלי הנפרד מכל חמרוהנה ישמרנו כח העלי
, האיש האחד המיוחד בדורו הנמסר בידי אלהיו לעבדו בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאדו

עד שתתחבר . להיות כל ענייניו על פי השכל האלוהי היועצו והמודיעו הדרך אשר ילך בה
ואולי ישפע עליו הכח ההוא הנכבד כל . פשואליו ההשגחה האלוהית בחזקה כאלו היא תמיד בנ

שיקבלו ממנו ההשגחה , כך עד שיעבור ענין השפע ממנו לקצת אישי מן האדם מכלל מינו
כמו שהוא נמשך אחר דעת אלהיו . האלוהית עד שיהיו גם הם נמשכים אחר דעת האיש ההוא

יעלנה למעלה מכל אולי אם אומתו שפלה . ואחר רצונו ויתחדשו על פיו פלאי פלאות בהנהגה
בין לפי מה שיורו עליו נגליה בין , והתורה מלאה מראיות על זו הדעת אמתית. אומה ולשון

ואמנם יתכן שההשגחה הוסרה מזמן רב מהאומה ההיא וארך גלותה וצערה . לדעת נסתריה
, ]השגחה אלהית[ונמסרה ביד הגלגלים להשגיח בה ההשגחות השפלות שלמטה מן , ועונייה

וימים רבים לישראל ללא אלהי אמת וללא ", דר האיש הנזכר מהמציאות כמו שנאמרמפני הע
כי לא ימצא , שאלו הן סבות לסלוק ההשגחה מהאומה). 'טו ג' ה ב"ד" (כהן מורה וללא תורה

כי סבת העדר ההשגחה הזמן הארוך ההוא . האמצעי שבמציאותו תמצא ההשגחה בו ובם
ות האלוה ושכחת ידיעת שמו המורה על חיוב מציאותו שכחת מציא] מפני[בזמנינו זה היום 

ומפני היות השכחה חזקה יעורר השם בהשגחת איש . והמודיע אמתת דרכיו ופעולותיו, כראוי
ועם היות הכל גלוי . מן האישים לפי בחירת שניהם בזה ולפי חשקם החזק הנמצא ביניהם

יראה לו עניינים שיחשוב שזה הוא יעלים זה מן האיש ההוא עד ש, שמו' וידוע לפניו יתע
עד שיראה לו שאחר שהוא נאמן עומד בנסיונו . הידיעה נעלמת מהשם וינסהו ויבחנהו פעמים



, ומחוייב מצד חשקו בו להיותו משים נפשו בכפיו בעדו. ראוי הוא להיותו שלוחו, שלם לפניו
 עמו לרוץ לעבוד ויהיה הוא בעצמו דן עצמו ואחרים. עד שיעשה רצונו וישלים מצותיו מושלם

וזו הדרך ארוכה מאד להודיע אמתתה לכל ואיכותיה . ויעשה עמו נפלאות, את יי כחפצו
כי אם מי שעבר עליו המעשה ההוא המופלג כאברהם והדומה , שכמעט שלא ישיגנה, ומהותה

אך זאת היא דרך ההנהגה האלוהית שבעבורה נמצאת השמימיית והארציית בבני אדם . לו
  : ד היוםודעת היותם ע

   

  :יכלול' אוצר חלק ט

אשר אלו כולם , האומות ושנוי הדתות ושנוי הלשונות ושנוי הכתיבות] ושנוי[שנוי הבריות 
ראוי שתתעורר על זה הדבר אשר אגיד לך בזה . סבות שנוי המחשבות והדיעות והמעשים

הדבר הראשון והוא שתדע שהבריות כולם מן . החלק כי הוא ענין מועיל מאד לדעת אמתתו
עד הדבר , אשר במעלה הראשונה מכל מדרגות המציאות למטה ממעלת השם יתברך שמו

בין יהיו נפרדים בלתי בעלי . הכל יקראו בריות, האחרון אשר במעלה האחרונה מכל המעלות
הכל . בין יהיו בעלי חמר הווים ונפסדים, בין יהיו נמצאים בעלי חמר קיימים במציאותם, חמר

ותקרא אפשר המציאות בבחינת ',  יתחייבו בעצמותם ומציאותם של השם יתע'מהשם יתע
. ואפילו לדעת מאמיני הקדמות, ועל כן אם נקראם בריות אין בזה טעות. עצמם ומציאותם

, אבל לדעת מאמיני החדוש כמונו היום וכפי דעת כל בעל דעת יותר ראוי שנקראם בריות
חנו לקחנו מלת בריאה לבדה להיותה מורה אצלנו וזה מפני שאנ. משום שם אחד לפי לשוננו

והמורה על יש מאין . פ שמצאנוה גם כן מורה על המצאת יש מיש"ואע. על המצאת יש מאין
". בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ"היא בפסוק הראשון של התורה לבד באמרה 

והמלאכים האלה . בתחלה ברא הבורא המלאכים עם השמים והארץ, שכבר פרשוהו שעניינו
והשמים הם הגלגלים שהם בעלי חמר קיימים . הם שכלים נפרדים שאינם בעלי חמר כלל

וכל מה שהורכב מהם ואין ] יסודות[והארץ כוללת ארבעה . בהיותם תמיד מעת היותם
או , ואחר שהוא כן קראם מעתה כמו שתרצה, במציאות עצמים כי אם אלה השלשה עולמות

או בשם מלאכים שהוא כשם נגזר מן , ים שהשם עשאם ובראםבשם בריות או בשם מעש
, הכל כונה אחת היא. כמלאכת האומן הפועל הפעולות בשכלו' וכולם מלאכתו יתע. מלאכה

והוא . ואמנם על ידי השתלשלות, והיא שהם נמצאים מן הדבר הנקרא הסבה הראשונה
ולה על כל המעלות מע, קבל מהשם מעלה יתירה', שהדבר הראשון שנמצא מאת השם יתע

] קטנים[וכל מה שירד ענין המצאת הנפרדים היו הנפרדים יותר . הבאות מהשם ממנו ולמטה
והנה נאצלו ונשפעו . ויותר מורכבים אם אפשר להפיל עליהם מלת הרכבה. במעלה מסבותיהן

אשר , ומהשם ומהשכלים ומהגלגלים נאצלו ונשפעו השפלים כולם, מהשם השכלים כולם
וראוי להודיע ששלשת עצמי . ונמצאו השנויים ביניהם בתכלית ההפלגה. קים מהםאנחנו חל

והצומח והחי והמדבר שהן . שלשת העולמות הן משתנים בשלש מעלות ראשונות כלליות
  : של עדן יעידו עליהן' שלש מעלות נבדלות זו מזו כמו שנאמר בחלק א

עם היות כל , כל בריה ובריה מהםואם כן הנה שנויים מחייב וראוי להיות הבדל גדול בין 
והוא הקושר כל חלקיו זה . העולם כולו בכללו עולם אחד לבדו ומורה על ממציא אחד לבד

פ שקצת חלקיו מעולים אצל השם שהמציאו "ואע. כי כולו קשור קצתו בקצתו, בזה וזה בזה
. מעלותששלשתן בעלי שלשת , והמשל עליהם גוף האדם ונפשו ושכלו. וקצתם פחותים אצלו

והנה שכלו . כן האדם הוא כולו אחד והוא עולם קטן, וכמו שהעולם כולו אחד והוא עולם גדול
כן השכל הנפרד בכלל משפיע . נפרד ומשפיע על נפשו והשפע עובר עד הגוף באמצעות הנפש

והנה יהיה שנוי גדול בין כל שכל ושכל . על הגלגל ועובר עד ההוה המשתנה באמצעות הגלגל



, כי יש שכל בעולם השפל והוא כולל השכלים המתפעלים בבני אדם. העולמותבשלושת 
ויש שכל בעולם האמצעי והוא כולל בשכלים , שהשכל הפועל ממציאם ומקיים עצמותם

ויש . המתפעלים בכל גלגל וגלגל שהשכל הפועל בם נותן להם עצמותם וממציאם ומקיימם
שכל אחד מהם ענין בעצמו נפרד , מכל חמרשכל בעולם העליון והוא כולל השכלים הנפרדים 

  : מחבירו במעלה שהשם יתעלה נותן להם אמתת עצמותם וממציאם ומקימם

הוא השם , ואם כן הנה השכל הראשון אשר אין מעלה למעלה ממעלתו בכל המציאות כולו
ואותם הקרובים לו הם . אשר מאתו הכל והוא מקיים הכל, שהוא הסבה הראשונה לכל' יתע

והוא כשכל הראשון לכל , ערבות שהוא מקיף בכל] רקיע[ולמטה ממנו הוא . םהשכלי
עד שהמציא השכל , וממנו התפשט המציאות לכל משוך וגלגל. השכלים הנפרדים הנבראים

והשכל האחרון . והמציא באמצעות השכלים שאר הגלגלים עד גלגל הירח, הפועל האחרון
והם שכלי בני , שבזה מתדמה לזה הנזכר ולשםהשגחתו ופעלו גם כן להמציא שכלים נפרדים 

ומפני השנויים הנמצאים בשכלים נמצאו שנויים מתדמים לשנויים . אדם הנשארים אחר המות
כי . והתנועות המשונות נמצאו בהם משנוי דלוגי המעלות אשר דלגו משכל לשכל. בגלגלים

מפני שכל דלוגי המעלות ו, דלוג מעלה מעצם נבדל לעצם נבדל דומה לדלוג תנועה מצד אל צד
התחייבו שישובו כל הגופים המתנועעים חלילה ' חוזרים חלילה לראשון שהוא השם יתע

והתנועה היומית הסבובית תורנו שאין הגלגל מחליף כל . למקום שממנו התחילו להתנועע
והיות הגלגל בלתי מחליף מקומו יורנו שאין המעלות הנזכרות מחליפות מציאותם ממי , מקומו

ועוד שידיעתינו שהגלגלים מקיפים זה את זה . אבל כמו שזה תמידי כן זה תמידי, שקבלם
ולא . ל דעת המקיף את דעת המוקף"ר, דעתו של זה מקפת דעתו של זה, תודיענו שהשכלים

וידוע שהדברים שהם יותר . ל שאי אפשר שדעת המוקף תקיף את דעת המקיף בו"יתהפך זה ר
ואם כן כמו שלקחנו הראיות מן . ברים שהם יותר נעלמים אצלינוידועים אצלינו יורונו הד

כן נקח הראיות מן העולם הזה , הגלגלים שהם ידועים אצלינו יותר מן המלאכים על המלאכה
ואמנם צריך חכמה רבה . השפל הידוע לנו על עולם הגלגלים שהוא יותר נעלם אצלינו מזה

יאות או נטיה אחר מחשבות או שמירת דעות או שג] טעויות[בלקיחת הראיות ושלא יהיו בם 
  ]: שקריות[בלתי אמיתיות כי אלה כולן סבות 

היה או יהיה ממה שאומר , ואשר אמרתי אני בזה הספר מעניינים רבים זכים לשומעיהם ממנו
וממנו מה שנודע על דרך הקבלה , שיתבאר כבר במופת אצל חכמי המחקר] מה[לפי 

כי . קומות הרבה על מה שכבר נודע ולא הבאתי עליו ראיותועל כן סמכתי בו במ. האלוהית
ואולם מי שיסופק בדברי וירצה לצאת ממבוכה . מה תועלת לשנוי הראיות הידועות במקומן

ועל כן אומר עתה כי הראיות שנביא . יעיין במקום הראיות ויתאמת לו מה שאמרתיו בקצור
והנה מצאנו בינינו שנויים רבים וכך . מעולמנו אל שני העולמות היו דמיונות ומשלים בהכרח

ואין צריך להזכיר . ראוי שהדברים הפשוטים כשיורכבו יתחייבו מהרכבותיהם שנויים רבים
ושנויי המורכב מהם תחלה . שנויי היסודות שהוא ענין נודע מצד הצורות והאיכויות הידועות

ואמנם שנויי . ותידוע שכבר ייחסום אל שבעה כוכבי לכת שתנועותיהם משונ, במחצבים
, כי לפי מה שנשתנה המזג ישתנה הדבר מזולתו, הצמחים התחייבו משנויי המזגים המשונים

וגם סבת שנויי המדברים נכנסת בכלל שנויי החיים מפני . והוא בעצמו סבת שנויי החיים
ולא נחלק זה המין ממין החמורים בטבע כי אם כמו שנחלק ונבדל . שהמדברים מין אחד לבד

ואמנם שנויי , ולפי זו הדרך כבר ביארנו שנויי הבריות. הקוף ממין הדוב וכן מין ממיןמין 
והשנוי הראשון הכולל כבר זכרנוהו . האומות הוא שנוי אחר והוא שהתחייב מסבות אחרות

. וזה השנוי יהיה לפי התחתונים מפני מקומות הישוב. שיהיה מן הגלגלים תחלה לפי הגופים
שנויי האומות ושנוי הדתות ושנוי הלשונות ושנוי הכתיבות , שהםוארבעה שנויים אלה 

יהיה , וידוע שאם שנוי המקומות ושנוי הזמנים הוא סבת שנוי האומות תחלה. קשורים זה בזה
ואפשר להפך זה ולומר ששנוי הדתות הוא סבת . אם כן ענין סבת שנוי הדתות שנוי האומות



ראוי לומר , ת זו מזו משונות והם אינם בעלי דתותואמנם בדעתנו שיש שם אומו. שנוי האומות
וזה לפי המושכל אבל לפי התורה זה מבואר מבני . שהאומות קדמו לחלוק הדתות ולשנוייהם

שהיו אומות שנחלקו ונבדלו זו מזו ועדין תורה לא נתנה מפורסמת עד בא , נח ומדור הפלגה
  : משה ומן התורה נתחדשו שאר הדתות

והם למין כמדות לאדם שהן משונות , ם על הבדל אומה מאומה תמיד היוואמנם החקים המורי
וגם שנוי הלשונות והצירופים המתהפכים בדבורים הוריתנו התורה שהתחייבו ביחד . זו מזו

ואמנם הכתיבות . ושני הדברים האלה הם הראשונים שמהם התחייבו הדתות. עם שנוי האומות
ודע . ות יורה על שנוי הלשונות והדתות והאומותושנוי הכתיב, הם התחדשו לשמירת הדתות

כי חכמי הטבע המאמינים קדמות העולם יאמרו שזה כולו מסודר מן הגלגלים ומתנועותיהן 
ויתחייב . לפי מה שגזרה חכמת השם מעת היותם, עם סדרי מערכות הכוכבים] ונטיותיהן[

שימצא ממנו בפעל כל וכבר התחייב בכחו . מדעתם שכל מה שבעולם השפל מוכרח המציאות
ויש דעת שנית מהם בעצמם שמורים . וזו היא דעת אחת שנמשכו אחריה רבים. מה שימצא

ואמנם כל מה שכולו תלוי ברצון או במקרים אינו מחוייב . להם בזה בכל ענייני הטבעים לבד
ויש דעת שלישית מהם שאומרים שזה הענין קצתו לפי הטבעים גם כן הכרחי מחוייב . שימצא

אבל אחר המצא כל דבר נמצא הכל . וקצתו אפשר שימצא ממה שנמצאהו נמצא בסוף, ימצאש
כמי שאומר עיר פלוני נלכדה ביום פלוני , והעד שהכל הוא נמצא. מודים שהיה מחוייב שימצא

כי המציאות , שאחר שהיה הכל יודו שלא היה אפשר שלא יהיה. ונהרג כל מה שנמצא בה
וההפסד מעיד על העדר הדבר , וההויה מודעת אמתת המציאות. מבדיל בין מחלוקת המחשבות

ואין המחשבה ראויה לדין כי אם באפשרות אבל המחוייבות והנמנעות הן הן מעידות . הנמצא
ל "ר, ואמרו אלה גם כן במקרים מה שאמרוהו בעצמים. על עצמם ודוחות כל מחשבה ממקומה

כולן , ף דבר שאלה הדעות כולן והדומיןסו. שקצתם מחוייבי המציאות וקצתם אפשר המציאות
ואנחנו אין כונתינו בכך אבל . נזכרו בספרים רבים ובאריכות דברים להוסיף ביאור על מהותן

כונתינו בזה הספר להודיע בו דברים מקובלים מפי הנביאים שנשכחו מזמנים רבים מפני שלא 
  : נכתבו בספרים

ושנוי , שנוי הבריות הוא סבת שנוי האומותש, ונאמר כי מה שמספיק להאמינו בזאת האמונה
ושנוי הדתות המורה על שנוי המנהגים והחקים הוא סבת שנוי . האומות הוא סבת שנוי הדתות

וכל אלה השנויים הם סבות לשנוי . ושנוי הלשונות הוא סבת שנוי הכתיבות, הלשונות
ם אלה כולם הם ואלה ע. ואלה עם המחשבות הם סבות לשנוי הדעות והאמונות, המחשבות

ואלה השנויים כולם צריך לדקדק על כל אחד ואחד מהם לדעת מה . סבות לשנוי המעשים
ונאמר עתה כי מין האדם כולו הוא באמתתו ועצמותו . כמו שדקדקנו בשנוי הבריות, עניינו

והחמר המשותף לכל אישיו חמר אחד קיים בכללו . חמר בעל צורה אחת כללית מינית טבעית
. והיא גם כן צורה אנושית,  זרע אנושית וצורתו צורה טבעית כללית שומרת מינהוהוא שכבת

והצורה הפרטית שהיא , ואמנם החמר הפרטי שהוא חמר אחד לכל איש ואיש מאישי המין
כדמות ראובן ושמעון שכל אחד מהם איש , צורה אחת לכל איש ואיש מאישי המין גם כן

כי אם במהותם לבד שאדם הוא ראובן , ביט אחדידוע שאין שני שרביטים אלא שר. מהמין
וכמו שאין גוף , ועוד הפוך ואמור שראובן הוא אדם ושמעון הוא אדם. ואדם הוא שמעון

וכל אחד מהם מיוחד לעצמו בגופו ]. שמעון[כן נפש ראובן אינה נפש , ראובן הוא גוף שמעון
אבל .  הוא שכלו של שמעוןואם שניהם בעלי שכל נאמר גם כן שאין שכלו של ראובן. ובנפשו

אלא שנקשר בזולתו על דרכים מיוחדים , כל אחד ואחד הוא לעצמו עולם בעל שכל מיוחד
ומהם מועילים ועוזרים לו . שבם מחוייבים כדי להעמיד מציאותו הזמן שאפשר לו לעמוד

כי ההויה סבת , מפני שיקבל ההפסד כאשר קבל ההויה. ומהם עניינים מחויבים להתקשר עמו
ואם כן זה האיש הפרטי המיוחד בעל המרכבות הרבות ובעל . ההפסד וההפסד סבת ההויה

והגדולה . צריך אל מנהיג אחד גדול מהכל שינהיג בו את הכל, הכחות והרוחות המקובצות בו



על כן . ואם אין זה נמצא איך יסודר עניינו כולו מראש ועד סוף. היא גדולת ממשלה ומעלה
כל מה שעשה בחכמה ושתף עם זה האיש שכל שיניעהו עד שיביאהו ) על(עשה השם יתברך 

ומפני שלא היה שם דרך טבעי להיות . אם יזכה אל התכלית המכוונת והיא השגת ידיעת השם
ושב כל חלק . נחלקו האנשים הנמצאים במין בזמן אחד לחלקים רבים, זה לכל אישי המין

שך אחר זה להיות כל לאומה ואומה שהיא ונמ. וזה הוא חלוק האומות בטבע, וחלק מהם אומה
כמו שקרה לגוף האיש האחד . ל מצד החלוקה הנזכרת מנהיג אחד"חלק ראשון מהמין ר

וכמו שהמנהיג ההוא עם היותו אחד . שהוצרכו איבריו המקובצים יחד בטבע אל מנהיג אחד
האומה יהיה כן מנהיג , הוצרך להיות תחתיו מנהיגים למטה ממנו עוזרים לו להשלים כונתו

עצת יתרו למשה בתורה ] כגון. [מלך או חכם או נביא הוא צריך אל מנהיגים רבים תחתיו
" ושמת עלהם שרי אלפים שרי מאות שרי חמשים ושרי עשרת"שאמר לו , שנתקבלה עצתו

כי עם זה אפשר שיצליחו אנשים רבים מהאומה ההצלחה שבעבורה נמצא ). 'כא' שמות יח(
שהיא סבת החיים , שגת השכל הפועל המוסר הקבלה האלוהית לחוקריההטבע האנושי והיא ה

  : הנצחיים למקבליה במעלה המכוונת מאתו כונה ראשונה במציאות האדם

ודתות . שמביאים אל ההצלחה, ויתחייב מזה ליחד לכל אומה ואומה חוקים נחשבים מהמנהיג
 ויתחייב משנוי החוקים החדשים .ותורות ומצות ודינים ידועים מבדילים בין אומה זו לאומה זו

מפני שיראה שאינו נמשך אחר המנהיג הקודם לו עם היותו , שהמנהיג יסכים ויחדש לשון
שזה לא יקבל שנוי בעצמו כי . נמשך אחריו בעל כרחו מצד צרוף האותיות המוטבעות במבטא

ה והוא בחבור אותיות אחרות חדשות שלא חברם מנהיג אחר ממי שקדם לז, אם במקריו
וקרא שם זה האיש , ם"ת מ"ף דל"והמשל בזה שהאחד לקח שלש אותיות והם אל. המנהיג

האחד המחובר מאלה האיברים הרבים עם כל כחותיהם החיצונות והפנימיות בשם שיורו על 
, ל פנים ואחור"ם אצלנו סודו מתפל"ת מ"ף דל"והנעלם מן אל. ם"זה האיש והנה הוא שם אד

וקם השני . ל"ם מתמל"ם פנים ואחור ונמצא מאד"ת מ"ף דל"ם ממלל אל"מפני שהוא מד
, ש והוא בלשון יון"ר פו"ולקח טבע האותיות וחדש שם לזה האיש הנמצא בעצמו וקראו את

, ובא אחר וקראו אנסחן והוא בלשון ערבי, ובא אחר וקראו אומו והוא בלשון לעז. ל אדם"ור
וכן במספר . ם על דבר אחד והוא אדםוכולם מורי. ובא אחר וקראו אנש והוא בלשון ארמי

ובלשון ערבי נקרא האחד , ובלשון ארמית נקרא האחד חד. אחד, בלשון הקדש נקרא האחד
. ואלה מתדמים, ובלשון לעז אונו, ובלשון יון אינא. עד כאן נמשכו לפי מה שידענו מהם. ואחד

, ובלשון תתר ניקן', תץובלשון פרס י, ובלשון תוגרמה ביר, מתדמה גם כן, ובלשון אשכנז אין
ודע שכל . וכולם מורים על מספר אחד שהוא ראשית לכל מספר(.). ובלשון בשקואנם 

אבל . הן הסכמיות, הלשונות באמת הנדברות על דרך חבורי אותיות מוסכמים כאלה הנזכרים
ל בזה "ר. כן צרוף האותיות, כמו שמציאותם במבטא הוא לכל שוה שהם בדבור מוטבעות

ועל כן לא ישתנו . מוטבע לא מוסכם, ירוף העניינים הנמצאים הטבעיים הוא נכוןהמקום צ
כי הם שמות רבים לנמצא אחד בין יהיה בלשון אחד בין . העניינים בשנוי שמות נמשכים

  : בלשונות רבים

ומזה הצד נאמר אנחנו וכל הנמשכים אחר קבלתינו המושכלת בנבואה שצירוף האותיות יורנו 
עם היות ידיעת אמתת המציאות , יותר בקלות משום דרך בעולם,  כמו שהיאאמתת המציאות

והצירוף קרוב להשגה בכח קרוב בקירוב . אבל המביא אליה הוא הצירוף, נכרת ברוב מחשבה
עם ההשתדלות , הנער הלומד המקרא להכנס במשנה ובגמרא שיגיע אל זה מהרה בלא ספק

מגאות חכמתו שיורה מה שיורהו במכתב כמו ויתחייב מרצון המנהיג ו. הטוב מכל מחשבה
. וישנה הכתיבה שבה למד כל מה שידע כמו ששנה הלשון שממנה התחכם. שהורהו במבטא

ואפשר לפעמים . ולפעמים יזדמן שיורה בראשונים ויודה על פירושם בשנויים זרים ורחוקים
 הסבה יצטרך ואז בזאת. שיכחיש הכל ויבקש למחות הדעות הראשונות מן המציאות לגמרי

ויזהירה ויפחידה על עונשים שאין כפרה למי שמתקרב . להרחיק אומתו מכל אומה בתכלית



ויבטיחנה שיהיה , וגם ייעד לה טובות בהמשכה בשמירת מה שהורה לה מנהיגה. לזולת אומתו
וכל אומה זולתה יורשת , לה לבדה ולמתדמים לה ומתקרבים אליה על פיה חלק לעולם הבא

זה חזקו מנהיג האומה להעמידה תמיד עם דתה ועם לשונה ועם מכתבה המיוחדים כל . גיהנם
לה החשוקים אל לבה מנעורי נעוריה עם זקנתם כדי שישאירום וינחילום וירישום גם הם 

  : לבניהם אחריהם עד עולם

שהם שנוי . וכבר ביארתי לך בקיצור בכלל כל מה שצריך לבאר בענין השנויים הנזכרים
ומהם תדלג לשנויים הנמצאים בין , ]השונים[וי הנמצא באישי המינים ובמינים הבריות כשנ

ושנוי האישים של מין האדם הוא . העצמים ובין המקרים ולשאר השנויים הנמשכים אחריהם
ושנוי המינים כשנוי . לפי שנוי מזגיהם כמו שיבדלו ראובן שמעון לוי ויהודה ודומיהם זה מזה

ושנוי הסוגים כשנוי חי וצומח ודומם ודומיהן זה . ומיהם זה מזההאדם ושור ואריה ונשר וד
ושנוי האומות כשנוי יהודים ונוצרים וישמעאלים אלה . מזה וכאלה שנויים לכל הבריות

ד "ם מיוח"ם הש"שבשלשתן ש, ד"ו ודת מחמ"ה ודת יש"ושנוי הדתות כשנוי דת מש. מאלה
ל בני אדם מרוע לבבם לא ירצו לעורר זה אב. שאין לך דת מורה כי אם אמתת הייחוד. בהכרח

והנה הנוצרים עם היותם משלשים בעל . לזה עד שידעו מה אומרת כל דת ודת על הייחוד
והישמעאלים גם כן מייחדים את . כרחם חוזרים עמנו ומודים לתורתינו ואומרים שהוא אחד

 אנחנו מודים ה"וגם אנחנו אנשי תורת משה רבינו ע. השם בעל כרחם ואומרים שהוא אחד
ואמנם הפתאים מהם הביאום . ואם כן בייחוד אין קושיא בינינו. ואומרים תמיד שהוא אחד

ושנוי הלשונות כשנוי לשון . דמיונות להוסיף ולגרוע ולשנות רוב העניינים האחרים שבתורה
ות וכן שנוי הכתיב. הקדש ולשון כשדים ולשון יון ולשון לעז ולשון ערבי והדומין להן זו מזו

כגון שנוי כתיבה עברית וכתיבה אשורית וכתיבה ארמית וכתיבה יוונית וכתיבה ערבית 
פ "ואע. יש בין כל כתיבה וכתיבה שנויים גדולים, וכתיבה לועזית וכיוצא בהן משאר הכתיבות

שיתדמו קצת אותיות זו בצורתן לקצת אותיות זו בצורתן וגם בשמן וברוב סדרן ובקצת דרכי 
  : מספרן

כי שנוי המחשבות . אלה השנויים הנזכרים הן סבות שנוי המחשבות והדעות והמעשיםוהנה 
והנער שהתגדל על מחשבה אחת מאלו . נמשך אחר ההרגל יותר ממה שנמשך אחר הטבע

, ל למד והורגל בחזקה בכתיבת אומתו עד שידע לכתוב כתיבה נאה מאד"ר, העניינים הנזכרים
. וקבל כל דתה וחוקיה ומנהגיה והרגליה, ו בלשון אומתווהיה כל דבור. וגדל על הדבר ההוא

מה יהיה אצל דעתך ענין זה הנער במחשבתו יחשוב שכל דרך זולת דרכו ודרך אמתתו היא 
או יחשוב ששאר דרכי בני אדם שאינם מאומתו הם האמת ודרכי אומתו שגדל בהן הן . לבטלה

עד , ו זולת דרכו ודרך אומתואמור מעתה שהוא הכרח שלא יראה שום דרך אמת אצל. שקר
כי נשקעה . וזולת מה שקבל הוא אצלו תכלית השקר, שיחשוב כל מה שקבל במעלת האמת

עם ההרגל אחר הטבעו , מחשבתו בים הגדול ולא ידע לשונו להנצל מן הטביעה שנטבע בו
בין תהיה זאת הדעת אמתית או , ומחשבתו זאת הביאתו לאמת דעת מי שקבל ממנו, בטבע זו

וידוע שהמעשים המשונים . ומזה יתחייבו שנויי הדעות והאמונות, קרית כי אין לו משקלש
  : יתחייבו בעלי העבודות האלוהיות מאלה העניינים הנזכרים

   

  :זה החלק העשירי' אוצר חלק י

, של אוצר יכלול עם מה שקדם לו עתה ענין מבחר הבריה הקדושה והטהורה מכל הבריות
ומבחר תורתה ולשונה ומכתבה ומבחר מחשבתה , מכל שאר האומותומבחר האומה הקדושה 

ושזאת האומה וכל . כונה ראשונה ואמצעיתה ואחרונה יחד, ודעתה ומעשיה המכוונים מהשם



מכל אשר ' היא והם סגלה מיוחדת לשם ית, ענייניה והדומים לה והנמשכים אחריה בכל ענין
ידעתי בני ידעתי . ל העולם השפל"עה רזו האומה שהוא בעולם היסודות הארב, ברא בעולם

הוי חכמים בעיניהם "והם שנאמר עליהם בנבואה , שרבים מן החושבים שהם חכמים ואינם
ורבים מן הדומים להם בין מאנשי אומתינו בין מאנשי ). 'כא' ישעיה ה" (ונגד פניהם נבנים

ל מה שאומר בשבח ממי שיפול זה החבור לידו שהם חשד יחשדוני ויאשימוני ע, שאר האומות
ויאמרו למי היה זה משבח כי אם לאומתו והלא הוא בעצמו אמר לנו שלא יטה . אומתי וענייניה

ולפי מחשבתו אין שם דרך , וכל מה שקבל הוא אשר עלה בידו. אדם אלא אחר מה שהורגל
ואם כן מאין נדע אנחנו שמה . ואפשר שתועה בכל מחשבתו, זולת דרכו שהיא דרך אומתו

וידעתי גם אני כי . היש שם שום דרך בחינה שנבחן האמת ביד מי הוא.  זה הוא האמתשאומר
וזאת תשובתם לפי דעת כל חכם וכל נביא שיש דרך בחינה לבחון . ירא אלהים יצא את כולם

והנה הפילוסופים הקדמונים שהיו אוהבי החכמה חברו ספרים מורים . בה האמת מן השקר
לוס שהיה ראש הפילוסופים כולם וחתר ומצא דרך קרובה עד שקם אריסטו. דרכי הבחינה

והוא שחבר ספרי . בהשתדלו בלימודה כפי מה שצריך לכל למוד. מאד לכל חכם לדעתה
והורה לתלמידיו הדרך אשר ילכו בו בענין הדבור החיצוני , ההגיון וסופם ספר המופת

נצח להטעות בדבריו כלומר מטעה או מבקש ל] להכחישה[עד שלא יוכל שום חכם . המוסכם
ואמנם אחר זה הורה שצריך לדקדק אחר ]. שקר[לב המקבלים ממנו והשומעים מפיו דברי 

ואם המציאות מורה על פי שנים עדים שהם הרגש והשכל שמה שהורה עליו הדבור . המציאות
ואם לא יבחנו ותמצא גם , יאמנו דבריהם לפי ההקדמות האמתיות ותולדותיהן, הוא אמת

ואמנם יש . היא הדרך הפילוסופית שבה חוקרים החכמים האמת ובוחנים דרכה] וזו. טעותם[
עד שלא מסתפק בדבר לפי מה שאפשר לאדם , דרך שנית לדעת בה האמת ולהכחיש הפכה

והיא דרך מעולה מאד מן הראשונה אבל היא עמוקה מאד ואין כל אדם יכול . להשיג ממנה
כי יש מן הלומדים רבים שהם קשים להבין דבר קל . להגיע אליה ואפילו עם ההשתדלות החזק
, ואין כולנו ראויים לכך, ומי שרוצה להשיג האמת. מושכל וכל שכן שלעולם לא יבינו העמוק

ואחר שהוא מכיר בעצמו . כמו שילך הבריא, דומה לחיגר שמבקש ללכת ארבעים מילים ביום
ממה , לזאת הדרך הרחוקה ממנושהוא חיגר טוב הוא לו שישוב למקומו ולא יתחיל להתנועע 

ואם הוא דבר שאפשר לו לבחנו בדרך ההגיון שהיא . שילך וימות ברביע הדרך על דרך משל
כי דרכי בחינת האמתיות . דרך יותר קלה וקרובה מזו ילך בה וימצא ואם לאו ישתוק מזו ומזו

וידעם הם דרכים מעולים וחובה על כל מי שיש לו יכולת להשיגן וללכת בהם שיחקרם 
כדי לאמת קבלותיו האמתיות וכדי להסיר מהן הדמיונות שנמסרו בקבלה להמון , ויכירם

והדרך השנית היא דרך השגת . והוא מפני עומק השגת האמת וחולשת המקבלים. בעבור הכרח
ולא תושג הדרך . המסיר כל הספקות מלבות המשכילים המשיגים, הדבור מהשכל הפועל

  : ותיות בחזקה עם כל מה שנמשך אחריה כמו שיבא בסוד השםהזאת בלתי ידיעת צרוף הא

אחת ] ב[יבחנהו , יבקש לבחון מה שאומר אותו אם הוא אמת או שקר]ש[ואחר שהדבר כן מי 
. ל מה שיבחן על פי ההגיון יבחנהו בהגיון"כל ענין כפי מה שהוא ר. משתי הדרכים הנזכרות

ואז יוכל להבדיל בין האמת ובין השקר . יוומה שצריך שיבחן על פי השכל הפועל יבקשהו מפ
ואם לא יוכל לבא עד תבונת אחת משתי . כי אין שם דרך שלישית בשום פנים לבחינת האמת

יעמוד למקומו וישים ידו לפיהו ויקבל מה שישמע אם ירצה ואם לאו לא , ההשגות של בחינה
וע שאין מופת מכחיש ויד. אחר שאין לו דרך להכחישו כמו שאין לו דרך לאמתו. יכחישהו

אבל המופת השני יראה . מופת וגם אין כח בקבלה אחת להכחיש קבלה אחרת וגם לא לאמת
ואמנם אין הדבר כן כי כל מה שנודע במופת אחד . לשומע שהוא מאמת הראשון או עוזר לו

כי לא יוסיף אמתות בעבור רוב המופתים אלא שמועיל . הוא שוה למה שיוודע באלף מופתים
ועל כן יביאו החוקרים , כי יש מופת שתובן אמיתתו בקלות ויש שיובן בקושי. לומדיםזה ל

ואמנם כל מה שאומר אותו אני במה . לעתים מופתים רבים על ענין אחד נעלם והוא טוב
שזכרתי בזה החלק קצתו בחון ומנוסה אצלי על פי הדבור ההגיוני וקצתו על פי הדבור 



שנויי הבריות ושנויי האומות ושנויי הדתות ושנויי ', חלק טושמעט כבר ביארתי לך ב. השכלי
והודעתיך שאלה כולם . והודעתיך סבותיהן ושאלה סבות לאלה. הלשונות ושנויי הכתיבות

וימשכו , ל העבודות"ר, סבות לשנוי המחשבות והאמונות שהן הדעות ולשנוי המעשים
ן שנויי המלבושים והדומים להם כגו, אחריהם שנויים אחרים אין צריך לנו אליהם להזכירם

אבל הם מן . שאינם עניינים מחוייבים מן הדתות ולא מן הנימוסים ההכרחיים הכוללים הכל
  : העניינים שהתפרסמו לאומה זו ללכת בם ולא הורגלה בהם זו האחרת

ואומר אחר זה שהבריה הקדושה והטהורה מכל הבריות הוא הדבר הנקרא שפע ראשון נשפע 
והוא . שנייה לה הוא הדבר הנקרא ראשון בעולם השני. ון בעולם הראשוןמהראש הראש

והוא . ה ומכולם לא בחר כסא כבוד למלכותו אלא ערבות"שאמרו שבעה רקיעים ברא הקב
שלישית לה הוא הדבר הנקרא . הגלגל המקיף בכל כמו שדעת השפע הראשון מקיף כל הדעות

וזו .  שהוא ראשון במעלה מכל עולמול"ר, ראשון בעולם השלישי והוא האדם הראשון
. הבחירה האנושית שבחר השם בה יותר מכל מה שבעולמו היא כללית לכל המין האנושי

ויכול אדם לומר . וידוע שהבחירות בכל עולם ועולם מהשלשה עולמות הם משונות והם רבות
ואפילו . איך בחירה זו היא מעולה מזו, על כל דבר ודבר מהם שבו בחר להיותו באשר הוא

בעניינים הטבעיים הפרטיים וכל שכן בכלליים כבר נוכל לומר שהטבע בחר שיהיה זה הגוף 
וכן נאמר בשני . יותר נכבד מזה הגוף האחר ויותר נאה ויותר חזק ואפילו בשני אישי מין אחד

ואם כן כבר נאמר שמין . מינים שזה מובחר מזה בטבע ונקרא זה בשם בחירה בשם משותף
והשם בחר במי שיתקרב אליו . ק לאומות לא בטבע כי אם בבחירה ורצון אנושייםהאדם נחל

יותר וירחיק מרחיקיו מפני שמקריב מקריביו המקריבים כל מתקרב אליו וכל שכן קרוביו 
ואם כן כל המשפיעים שכל או כח . ושכניו שהם המדמים אליו יותר מזולתם בפעולותיהם

ועל כן יהיו אלה מבחר . היא פעולתו או קרובה להקרוב לו וראוי לקבלו הם שפעולותם 
זולתם ולפיכך יש לך לדעת ולהבין אחר זה שאי זו אומה שהורו עליה שלשה עדים אלו שהן 

המחייבים מבחר המחשבה והדעת שהיא האמונה והמעשה הנולד , תורתה ולשונה ומכתבה
וא מבחר הבריה היא האומה המובחרת מכל האומות שהן חלקי המין האנושי שה, מכולן

וראוי לחקור בחכמה בתבונה . הנמצאת בעליונות מעלה קדושה וטהורה מכל הבריות שבעולם
כי ידוע ששום חכם מכל חכמי האומות לא יכחיש מה שאמרתי , ובדעת על זו האומה אי זו היא

אבל הקושיא כולה נשארה בענין בחינת האומה לבד ולדעת איזו היא . ולא יקשה עליו כלל
  : מכולן

שאם לאו היה מן הדין עליה לשוב . וידוע שכל אומה ואומה דינה שתאמר אני היא ואפסי עוד
וזה . ולהדבק בזולתה מאשר חשבה שהיא מעולה ממנה עד היותה עמה דבר אחד ואומה אחת

כלומר לראשים מיוחסים כל , מפני שכל אומה תחלק למשפחות כמו שנחלק המין לאומות
פ שהם הוין ונפסדים הם "והאישים אע, תים והבתים לאישיםהשבט וכל משפחה תחלק לב

מפני שקבוץ האישים , ל אנשי הבתים"והבתים הם חלקי המשפחה ר, שבהם מתקיימים הבתים
כי המדינה כוללת קבוצי קבוצים רבים . הוא בבתים והבית הוא החלק הראשון מן המדינה

לכות יותר חשובים ונכבדים אצל וידוע שהאנשים הקרובים למ. והמלכות כולל מדינות רבות
וכן יקרה בגדולי קבוצי המדינות שהמתקרבים אליהם יותר נאהבים . המלך מימי שהם רחוקים

וכן דרך , ודע כי רוב הפרסומים מתדמים לטבעים. ויותר חשובים אצלם מן המתרחקים מהם
ם נגלים וכן הטבע פועל דברי. וזה כי התורה תגלה דברים ותכסה דברים. התורות בעצמה
' והתורה פועל השם ית. והוא המציאות הגופני' והטבע ההוא פועל השם ית. ודברים נסתרים

ואין במציאות הגופני והרוחני אלא מערכות וסדרים נערכים ונסדרים . והוא המציאות הרוחני
ומשם השם , כי המעריך הוא השם. כראוי לכל נערך ולכל נסדר לפי המעריכים והמסדרים

ך "והמערי. ה"אבל ימצא זה בחכמה רב, ר"י וגם הוא נסד" אבל המסדיר הוא שד.היה הנערך
ם "ועל כן ש, ו"ו פעמים כ"ל כ"ר, ו"ר שוים בענין זה והנם תרע"ך והנסד"ר והנער"והמסדי



והבדל בין הכללים והפרטים וראה איזה הוא החלק , ]בוריו[ועתה הבן הענין על . י"י אהו"שד
. בין ממה שהוא חלק כללי בין ממה שהוא חלק פרטי מן הכללי, הראוי להקרא מבחר החלקים

ואם תרצה לבחון האומה וענייניה בידוע שלא תוכל לבחון אמתתה ומהותה בענין קרבתה אל 
  ]: פרטיה[אלא בהיותך בוחן קצת ' השם או התרחקה ממנו יתע

ל בבחינת "ר. והנה תצטרך לבחון המקצת ההוא בשלשת מיני בחינה שהם שכלם ונפשם וגופם
ונפשם אם גוברת על העניינים . שכלם שצריך לבחון אם שכלם גובר על העניינים הנפשיים

וזה המקצת ראוי לבחון . וגופם אם מושל על מה שהוא חוצה לו או אם הדבר להפך. הגופניים
והם הטובים שבבעלי השכל ) קנונים(רוצה לומר בשלשת כללים , אותו בשלשת בחינות

, והטובים שבבעלי הנפש. ל מקצת חכמיה היודעים נסתריה של האומה"מאנשי האומה ר
והטובים שבבעלי הגוף רוצה לומר השולטים . חכמים כגון יראי החטא] וגם[כלומר הצדיקים 

ל מן האנשים הטובים שבכל "כי אלו השלשה מינים הנ. על ממונם ואוהבים גופם יותר ממנו
. בל אם הם אדם מצד אחד אינם אדם מכל צדא. אומה הם ראויים להיות מכלל מין האדם

ואלה הם עדי הבחינה . וידוע שאין האדם אדם אלא מפני שנברא בצלם אלהים ובדמות אלהים
וזה כי אומה מהם שענייניה יורו על . אשר צריך שתבחנם מכל אומה ואומה על חברתה

לת שלמותה על שלמות שלשת מיני הבחינה אשר זכרנו היא האומה המעולה על זולתה כפי מע
שבחינת . ובכל זה אין צריך שתשא פנים לשום אומה ואמנם לאומתך פחות מכולן. זולתה

אבל היא לדעת מה הם הדברים שהשם , האמת בנמצאים אינה לפי הרצון האנושי ולפי בחרותו
וגם אין אצל שום חכם . בחר בהם מזולתם ובהם תבחר גם אתה ותמשך אחריהם בכל יכולתך

אבל הקושיא עוד היא בין הבוחנים , ה שאמרתי שראוי לעשותו כך לפי הבחינותקושיא בכל ז
שזה הבוחן יאמר אני בחנתי בשלשת הבחינות האומה הפלונית והפלונית ומצאתים חסרות לפי 

שאז צריך לשומע דברי חברו המקשה עליו בזה שיביא ראיות במה שאצל , הבחינות הנזכרות
ואם אין לו יכולת על זה . למה מזולתה בשלשת הבחינותהאומה שהוא משבחה בשהיא יותר ש

  : ישתוק לו שאין ראוי שיתוכח אבל יוסיף ללמוד עד שידע האמת ויחשוד שכלו תמיד על זה

הנה אנחנו יש בידינו ראיות חזקות , ואמנם אנחנו היום הנקראים עם אלהי ישראל בתורתינו
. מעלת כהנה ומעלת לויה ומעלת יהדותוהן . מכל צד שאנחנו נחלקים לשלשת מעלות אנושיות

כהן עולה תחילה ואחריו לוי , כמו שתמצא כך בקדושת התורה, וכל אחת מהן מעולה מחברתה
וכמו שהאומה הישראלית סגולה לשם מכל האומות כך הלוי סגולה לשם . ואחריו ישראלים

וללויים , ראשיםויש ליהודים יהודים . וכן הכהן סגולה לשם מכל הלויים. מכל שאר היהודים
וראש ראשי . וראש ראשי הישראלים הוא המלך. ולכהנים כהנים ראשים, לויים ראשים

ואלה המעלות דומות לשלשת העולמות . וראש ראשי הכהנים הוא הנביא. הלויים הוא החכם
חלקי עדן והוא שנדבר ' של י' כמו שנגלה מקצת סוד זה בחלק הבא אחר זה שהוא החלק הא

ואין ספק ששום אומה מכל האומות אינה מכחשת מעלת אומתינו .  המולדותבו בענין דרכי
אבל כולן מודות באלו ארבע המעלות וגם . ומעלת תורתינו ומעלת לשונינו ומעלת מכתבינו

אלא שהן אומרות שזה כן כבר היה . ל במחשבה ובדעת ובפעל"ר, מודים במה שיתחייב מהם
, אומות אחרות שהתקרבו אל השם יותר מאומתינוכי יש כבר , אבל הכל עבר ואין היום כן
. והודאתם אצלינו במה שהודו על מעלתינו לא מעלה ולא מורדת. ועל כן הקריבם אליו יותר

ומה נגרע . מפני שאנחנו אחר שהאמת אתנו מה נוסיף כשיודו לנו כל באי עולם שהאמת אתנו
והנזק למי .  השקר אל האמתאבל התועלת שבה למכירים בשובם מן. בשלא יודו לנו אחד מהם

התורה הביאתם , ודע שאלו המודים. שעומד ומחזיק בה ואינו משגיח בעצמו למצוא האמת
ואמנם אצלינו אנחנו לא התורה לבדה הביאתנו . להודות על מה שמודים בו לנו מכל מעלתינו

תו והוא על דרך הדבור הבא מא, אבל השכל הפועל הודיענו זה בשני מיני שכל, לדעת זה
ואמנם מצד היות אברהם ובניו אחריו שומעים בקול יי . נסתר והדבור הבא מאתו נגלה

ידענו אנחנו מעלת זה הראש הראשון שהוא . ושומרים משמרתו ומצותיו וחקותיו ותורותיו



עד שאמרנו אנחנו ואפילו היום שכל מי שהוא ממנו . סבה ראשונה להבדלתינו משאר האומות
וזה . אבל שום פסלות יש בו ומי שחושב זולת זה הוא טועה. ו מזרעוואינו הולך בדרכיו אינ

ז וכל משפחתו וכל "אחר שהתבאר לנו אנחנו על דרך הקבלה שזה הראש היה אביו עובד ע
ובחר בעבודתו ומאס כל , והוא נפרד מכולם ונבדל מהם ונמסר לעבודת השם באמת, אומתו

ואחר . כי כל דרכיו משפט,  כן בחר בואם כן הדין נותן שהשם גם. עבודה זולת עבודתו
והתורה . שנשתלשה עבודת השם בשלשת האבות דין הוא שתתקיים ביד בניהם אחריהם

' בראשית כו" (עקב אשר שמע אברהם בקלי וישמר משמרתי מצותי וחקותי ותורתי"אמרה 
ו "יי לצכי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך "ואמרה גם כן ). 'ה
לעשות צדקה ומשפט למען הביא יי על אברהם את אשר (דבר עליו ' א את א"י יי ע"מ הב"ל

ואמנם בהולד משה נתגלתה החבה הגדולה שבין השם ובין עמו המיוחד על ידי )". דבר עליו
וזה כולו היה . ונתן לנו תורה ומצות מורות לנו הדרך לקרבתו ומרחיקות אותנו מזולתו, משה

ועל כן גלה לנו . ותו על פי הלשון המעולה אצל השם ועל פי הכתיבה המעולה אצלוראוי להי
  ): 'טז' שמות לב" (והמכתב מכתב אלהים הוא חרות על הלחת"סודות הלחות ואמר 

. ובאמת כי הראיות אין חקר להם בשאנחנו האומה המובחרת שבכל האומות אצל השם
.  מכתבינו אין למעלה ממנו והכל מתת אלהיםוגם כן עוד, ועדתינו היא למעלה מכל הלשונות

, אבל הראיות השכליות הן שאחר שזו האומה דינה היותה מעולה אצל השם מכל האומות
והיא רחוקה ממנו , ויותר מעיינת בענייניו ובמדותיו ובפעולותיו' ויותר קרובה אליו ית

 ולשנינה בעיני כל נותן סוד המשפט להיותה שפלה ופחותה מכל אומה ולמשל, בתכלית הרוחק
. ואין טענה אם כן למתוכחים עמנו בהביאם ראיה מפחיתותינו ושפלותינו ועניותנו. רואיה

אבל מבלעדי שובה לא אהיה , שעם כל זה האומה לא נפסדה מעלתה אצל השם בשובה אליו
אבל אומר . אני מן הטוענים והמתעים לאמר עליה שהיא מעולה אצל השם בפעל שבא מצדה

, שהוא הכח הקרוב לה מצד כליה שהם תורתה ולשונה ומכתבה,  כן מצד הכח שבהזה שהוא
ואם תאמר והלא ישו ומחמד גם כן מה שחדשו לא . אשר מעלתן האלוהית לא סרה ולא תסור

הייתי אומר לך שאתה אומר אמת אילו הייתי מכיר ממה . פנו אלא ליחד את השם ולכך כיונו
כי שניהם מכלל אומתינו היו . ית ממה שממנו נפרדושחדשו תועלת גופנית ונפשית ושכל

והדברים ידועים שהם לא היו . וחדשו עניינים מרחיקים הקרובים מהשם בשלשת המינים
אבל מצאו אומות מלאות אישים שוטים והתירו להם , אבות שינהיגו בניהם בדרכי השם

ה וכל זאב וכל שכבר מצא כל ארי. הקשרים שהם שם ובם שמחו כאילו יצאו מבית הסוהר
ובעטו עם שמנם עד שהם היום הטובים שבבעלי שכלם לפי הרוב שבו , דוב עצמו בלתי הדעת

ועם כל זה כל מי שימצא מהם שלם . רמאים גדולים רדפי ממון ושנאי הנפשות עם השכלים
והם הנקראים . ועם הכירו האמת הרי הוא מכלל הנמשכים אחר אומתינו. כבר מכיר האמת

  :  העולם שיש להם חלק לעולם הבאחסידי אומות

כל מי שמתפאר היום שהוא יהודי ]ש[והיא . ודע כי אני לא אשא פנים לאומתי ואומר האמת
כלומר מהמודים באמת ואומרים די לנו בידיעת השם מכל טובות העולם הזה , מזרע יהודה

רק שמך "כענין אמרו . ל דים שיקראו בשם זה"כלומר יהו דים ר. שעל זה נקראו יהודים
והמתפאר על זה אינו הולך בדרכו של אברהם ). 'א' ישעיה ד" (יקרא עלינו אסוף חרפתנו

שאלו השנים הם שהורנו להשלים מציאותנו בברית המילה . אבינו ובדרכו של משה רבינו
בלתי שאשא פנים . ובברית הלשון המביאה אותנו לעולם הבא, המביאה אותנו בעולם הזה

אבל נתערב במציאותו . ש שהמתפאר ההוא אינו מזרע אברהם בשלמותלדבר אני אומר מפור
וכן גם כן אומר עוד שאינו . ערוב זר או מקרובי אבותיו או מרחוקיהם ואינו נמלט מפסולת

על כן הרוצה להורות לעצמו שהוא משניהם ילך בדרכיהם ואפילו . מתלמידי משה בשלמות
ר המחלוקת בידיעת היות אומתינו מבחר כל ואם כן כבר ס. אם אינו מהם הנה יהיה הוא הם

ובידיעת היות דתנו ולשונה ומכתבה . אומה עם היות המין האנושי מבחר כל הבריות שבעולמו



ונעדרה הקושיא כולה ונודע לכל משכיל באמת מבחר . מבחר כל דת וכל לשון וכל מכתב
. ימצא חולק על זההמחשבות והאמונות והעבודות הנרצים והמובחרים אצל השם מזולתם ולא 

ונשלמו גם כן העשרה חלקים אשר כלל אותם חלק אוצר . הנה כבר נשלם זה החלק העשירי
ולאלהי ישראל נשבח תמיד אשר . שהוא החלק הראשון מן השלשה חלקים הכוללים כל הספר

עזרנו להשלים זה החלק והוא יזכיני עוד להשלים השנים האחרים בלי שגיאה למען רחמיו 
  : ען שמו הגדולהרבים ולמ

   

  :דרכי המולדות' עדן חלק א

אשר לא , הנה דרכי התקופות והמולדות הן קרובות מאד בחכמה הנקראת אצלינו סוד העבור
והיא חכמה מעידה בקלות . נתגלה אמיתתה לשום אומה מכל האומות זולת אומתינו הקדושה

זו כמו שהחמה קשורה כי זו קשורה ב, ודע כי לא יתכן לדעת זו בלתי זו. על ידיעת השם
ואין ללבנה גם כן , ואמנם אין לחמה מולדות ולא חדשים. בלבנה וכמו שהלבנה קשורה בחמה

ויש לזה ולזה שבועות וגם יש , אבל יש לזה ימים ולזה לילות בממשלות. תקופות ולא שנים
יפין ועבור זה בחדשיו שמוס. אלא שזה לחשבון הגוים וזה לחשבון היהודים. לשניהם עיבורים

ומפני שאין מונין . שעות בכל שנה' ועבור זה ו, ג חדש שנה אחת"בו חדש בשנה ועושין י
ס "שעות תק' יום י' ל(ס "י תק"לשנה שעות כי אם למהלך השמש על דרך החדש שהולך ל

ט "או לירח שמונין למהלכו על דרך חדשו כ. בכל חדש שלו) פ חלקים"בשעה תתר, חלקים
ואמנם . שנים יום אחד כמו שתשמע בדרכי התקופות' ים בכל דלפיכך מחבר. ג"ב תשצ"י

וצריך שתשים . המולדות הם ענין שאנו צריכין לדבר בם בזה המקום שהוא מקומו הראוי לו
וידוע שמצאנו . תחלת מה שצריך שתדע מענין המולדות הוא שם מולד, לבך להבין סודו

ואם כן . ולדת הוא למתחדשים בזהשורשו ילד והנה הנער שמו אחר שנולד ילד או ולד והת
ועל כן העתיקו הלדה לעניינים רבים משותפים בשם , חכמת התולדת היא חכמת הטבע

עד שקראו מחבר הספר , "בטרם הרים ילדו" "מה ילד יום" "וילד שקר"כמו . ונבדלים בענין
.  הלדהבפרק ילד דברים רבים על ענין" מורה"וכבר באו ב. מוליד שהוא הולידו כלומר חדשו

וידוע שהמלמד נקרא מוליד מפני שמוליד ומחדש לתלמיד דברים בלבו ובמחשבתו אחר 
ונודע שהיולדת נקראת חיה והמילדת שמה חיה ונפש . היותם בכח אצלו וממציאם בו בפועל

נוספת בזו ' והנה ד, וסוד חיה חדוה וסוד חוה חיא. ושם האשה הראשונה חוה, האדם שמה חיה
ובחברך שניהם ותהגה , ם"ה והכל ב"ו ונשארו יהו"הם י' וח' וכל ח. וזו הגיהוזו הגיה , על זו

גם הגי שומר החמרים שהם הנשים והוא סריס . בם ותבין סוד הדבור הפנימי הנקרא הגא
ולשון סריס הוא לשון ארמית כמו שכתוב בבראשית רבא על יגר . המלך מלשון סריס חמה

ואמתתן היא הקבלה של האותיות , מצבה של אבניםוהוא סוד ה. שהדותא שהוא תרגום גלעד
  : ששמם אבנים נצבות עומדות קימות

והנה נאמר שם בענין שאמר לבן בן בתואל הארמי ליעקב בהשיגו אותו בהר הגלעד אחר 
ויקח יעקב אבן . ועתה לכה נכרתה ברית אני ואתה והיה לעד ביני ובינך", התוכחו אותו
ויקרא לו לבן יגר שהדותא ויעקב קרא לו "ונאמר שם עוד ). 'מד' בראשית לא" (וירימה מצבה

. ואם כן הנה הגל שמו גלעד וסודו הגלגל עד והוא גלגל עדה גלגל גמול). ז"שם מ" (גלעד
ד שהם שני "ף ויו"ה כדמות אל"ם וליל"ן יו"ה אופ"וכן מצב, ש"ד הוא ענ"מול] ם"ש[ואמנם 

ה "והרמז והמצפה שסודו והיהו. א"ם קי" די והכל"א שלמים הם ח"ה ו"אבל ו. סדני הגלגל
ד לדעת למוד "ד והוא שצריך למו"והנה מולד סודו יסו. ש"ת ב"ו בחלוף א"ה יצף יה"וההוי
והוא מגלה סוד הקטרת שהוא מכפר על . ושמו קיטור(.) אשר בשמאל האדם שהוא שטן , הדם
נה ונצטוה ללכת שהוא מבאר סוד השביעיות הלך חר, והנה יעקב בצאתו מבאר שבע. העם



ם כלומר מעשו והוא "ד מאדו"וסודו הפר" קום לך פדנה ארם", פדנה ארם כמו שאמר לו אביו
ולפיכך הוצרך ). 'י' שם כח" (ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש"שכן כתב שם . כח התקופה

כי הם היו סבת בריאותו וחלומותיו ומן . לקחת מאבני המקום עד שידע מה שלא ידעו לפנים
היציאה וממקומה ומן ההליכה ומקומה ומן הפגיעה במקום הנעלם שהוא הידוע לחכמים שהוא 

ף "ה ומקי"ם הנשימ"ש מקו"ם המשמ"ר הפני"ם שהוא ש"ם הש"והוא ש, קוף בסוד התקופה
". כי באש יי נשפט", ם מפני נועם כי בא השמש"ומן הליכה ש. ה"ף השנ"ה ומקי"המחשב

מו אותם מרשותיו ומהשכיבה במקום ההוא יתגלה סוד העבור ומהלקיחה מאבני המקום ומהשי
והנה . כי מן הבאר יצא ובאר מצא, ועניין התקופות והמולדות וסוד החלום של הסולם כולו

אכן יש יי במקום הזה ואנכי לא "גלה כשהקיץ משנתו עד עתה לא ידע מעלת המקום באמרו 
שם " ( אם בית אלהים וזה שער השמיםויירא ויאמר מה נורא המקום הזה אין זה כי. ידעתי

מגלה זה אשר במקום הזה , )'טו' שמות ג" (זה שמי לעלם וזה זכרי לדר דר"והנה מאמר ). 'יז
והנה מן האבן נפרד באמרו ). 'יח' קהלת ז" (טוב אשר תאחז בזה וגם מזה אל תנח ידיך"ו
אין זה כי אם "אמרו ב). 'כב' בראשית כח" (והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלהים"

ואם כן . ם שהם עשרה שמים"ר השמי"ואכן מצא שהוא שע. 'והוא פתח י" בית אלהים
ועל ). 'יג' קהלת יב" (ה כל האדם"כי ז"בסוד זה , העשירי יהיה קדש ליי שהוא שוער השמים

עולים ' פעמים ה' גם ה, ם"ה והוא הד"עולים מד' פעמים ז' שכן ז, כן נאמר הגל הזה עד
ו "ם והדי"ד הד"ל יסו"ד כל"ואמנם כל מול. ד"ו חברם ותמצא ע"והוא הדי] ד"היו) [ם"היו(

פעמים ' גם ו, ו"עולין דמ' פעמים ה' והנה י. ובמדה שאדם מודד בה מודדין לו, ה מודד"ובו יהו
  : ד"הרי מול' עלו ל' ה

אה שבעת אשה כי תזריע וילדה זכר וטמ", ועוד סוד העבור בעת הלדה נאמר על היולדת בן
. ל"הרי ג) שם" (ושלושים יום ושלשת ימים תשב בדמי טהרה"' הרי ז) 'ב' ויקרא יב" (ימים

כך נקרא זה כקנה , ר וילד זה רך אינו קשה הוי רך כקנה ואל תהי קשה כארז"ה זכ"ורמז וילד
וששים "', ז'הרי ז) שם" (ואם נקבה תלד וטמאה שבעים. "כארז רך וקשה תבנית גבור וחלש

ועל כן נאמר . ל"ר וגוז"ל ת"ל גז"גז' ז'הרי גלגל ז) שם" (ששת ימים תשב בדמי טהרהיום ו
או , כ"ם כמו שעולה המספר של כולם ק"שהם שתי פעמים ששי) שם" (ולקחה שתי תרים"
אשר בידו הכנה לכל מולד , )שם" (שני בני יונה אחד לעולה ואחד לחטאת וכפר עליה הכהן"

ה "ך יהו"כ מכין סמ"והנה ק. שסודו רכה טהורה'  פעמים יה'וטהרה בסוד יה. שהוא הכהן
ואפילו מצבת קבורת רחל ומקום . והמצבות הם רבות לאבות, והוא רמזי האבנים, י"נס

לא שיזבחו . המזבחות הוא ענין מופלג והוא מורה על מקום שצריך לזבוח עליו השעירים
ועל זה נרמז . ל כן הוא לחטאתע, ה"ה טוב"ח חט"וסוד הזב. זבחיהם לשעירים כלומר בעדם

ומאמר הקבלה מופלג בו שאמרו שהשם אמר . בסוד שעיר ראש חדש שהוא חטאת ליי
ועתה אגלה זה מפורש וידוע שהמשכיל . לישראל הביאו כפרה לפני על שמעטתי את הירח

בשמעו מה שלא שמע ובהיותו מדמה מה שלא היה ולא , ישמח בו מאד והסכל יעצב בעבורו
. ועל כן אין לי בו השגחה במה שידינני שאין דינו דין. וא מפני עצלותו מחקירת האמתוה. יהיה

ואמנם אתה בני חמודי אשר כבר ידעתיך בשם שאתה מחומדי התורה ומחושקי השם 
  : הדומים לך] ולכל[אעוררך לזה , ומהדבקים בו

כפול ראש השנה כמו שנ, ודע כי יום הכפורים שהוא יום אחד בשנה לא נכפול בעבור הספקות
יום ' ימי סכות וב' בם נכפלו ב, ימים עם היותו ראש לכל המולדות ולכל היסודות' שהוא ב

ו ימים פשוטים "ואלו הם ו. ימי עצרת' ימי הפסח הראשונים והאחרונים וב' שמחת תורה וב
' חכי תשימהו ראשון והיו . ד"ו והנו אח"ובהשימך יום הכפורים תוכם ישוב סודם וא. וכפולים

ואם תסיר . למתן תורה וראש השנה' לסכות בכלל עם ימי שמחת תורה ועם ימי הפסח וד
ימים עם יום הכפורים בעצמו ויהיו הם על כל קדושתם ששה ימים כדמות ' כפלים יהיו כולם ז
. ואין ימים בכל השנה שהם אסורים בעשית מלאכה כי אם אלו השבעה. ששת ימי בראשית



והנה השנה מתגלגלים . וכל זה מן התורה, מים והוא יום השבתואחד בכל שבעה ושבעה י
אם לא בריתי "שנאמר , והנה סוד העולם גם כן מתנהג לפי התורה. הימים בה כפי התורה

וישראל מקדשין את החדש על פי ). 'כה' ירמיה לג" (יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי
ולמה נתלו . את המועדים על פי הספירהעל פי הראיה כמו שמקדשין את השבתות ו, בית דין

. מפני שהנפש שהיא שלישית לעולם ולשנה היא משולשת בקדושתה, בידינו הקדושות האלה
שהיא בעלת שלש צורות בדמות קדוש קדוש קדוש שהן שלשה דברים נפרדין זה מזה 

 כל כי"והנה ישראל שלשה מינים כדמות הקדושה . ושלשתן דבר אחד בצורה גם כן, במציאות
  ): 'ג' במדבר טז" (העדה כלם קדשים ובתוכם יי

. והלוים בכלל כל אחד ואחד מהם קדוש. ואמנם הישראלים בכלל כל אחד ואחד מהם קדוש
, הנה הלוי קדוש קדוש, ואמנם אם הישראלי קדוש. והכהנים בכלל כל אחד ואחד מהם קדוש

 והישראלי בעל מעלה אחת מפני היותו הלוי בעל שתי מעלות. והנה הכהן קדוש קדוש קדוש
והכהן יהודי ולוי וכהן , מעלות' והלוי גם הוא יהודי ולוי והנה ב, לבד והיא מפני שהוא יהודי

ן "י יי"הנה כל, וסודם יהודי לוי כהן ראשי תיבות הפוכים וסופי תיבות ישרים. מעלות' והנה ג
אדם כולם אשר השם והענבים הם בני . והוא רמז ליין המשומר בענביו מששת ימי בראשית

והם הפרי המשמח אלהים ואנשים שלולי זה הפרי לא נברא , בחר באלה מכל מין האדם
והנה הם ששה שמות . ועל כן הורידהו בלבך תמיד, ותוכם השם המפורש מפורש, האדם

ה "ועל זה הדרך היה הכבד בדמות יהו. ד"באמצע וסודו כב' ל וא"מקיפין וסודם ק' הקדש ה
וכדמותן בעולם כפי הדמות אשר בנפש והן ציון עיר דוד . בדמות כהן] והמח[י והלב בדמות לו

והלבנה שהיא המאור הקטן . שהיא בארץ הכבדה אשר שבתי פועל בה במדת הדין קשה ועזה
ואמנם מרים היא בעם שהיא . והחמה אשר היא המאור הגדול ושניהם כדמות משה ואהרן

וכבר רמזו חכמים בסוד קדושה ]. שות[הם קדוכ עם שלמותם "ואעפ, כדמות נשים לקדושה
שלש כתות של ] רב חננאל אמר רב) [ישמעאל(' ואמרו אמר ר. וזה שאמרתי] משולשת[

אחת אומרת קדוש ואחת אומרת קדוש קדוש ואחת אומרת קדוש קדוש קדוש ... מלאכי השרת
ך הקבלה באמרו עולמות על דר' וידוע שכבר פירש יונתן בן עוזיאל סוד ג). ב"חולין צא ע(

ומקבלין דין מן דין ואמרין קדיש בשמי מרומא בית שכינתיה קדיש על ארעה עביד גבורתיה 
והסוד בם עולם מושכל הוא עולם היסודות ועולם מושכל . קדיש לעלם ולעלמי עלמייא

וכדמותן הכבד . ומשכיל הוא עולם הגלגלים ועולם מושכל ומשכיל ושכל והוא עולם המלאכים
, והנה הכבד בעל דעת כי הוא עץ הדעת טוב ורע. ב צומח וחי והמח צומח וחי ומדברצומח והל

והלב בעל בינה והוא עץ החיים . טוב מפני שהוא צומח ורע מפני שאינו מרגיש ולא מדבר
והמח בעל חכמה והוא העדן שהוא , וכלל הגוף הוא הגן. שהוא צומח וחי כלומר מרגיש ומבין

  :  יודע ומבין והמח יודע ומבין וחכםצומח וחי ומדבר והנה הלב

עד שהנפש , והאיש השלם אשר יצא שכלו לפעל שבכבדו ולבו וראשו כלומר מחו דבר אחד
לא על פי , הצומחת ובעלת הדעת מכרת וידעת ומבינה ומשכלת להנהיג ענייניה על פי השם

ים על והשפע כמו ששופע מעולם המלאכים על עולם הגלגלים ומעולם הגלגל. הטבע לבד
כן השפע השכלי הדברי אשר במח . עד ששב את המיוחד הכללי משכיל בפעל, עולם האדם

וכמו שאלה יפעלו באלה לפי המדות האלוהיות . משפיע מן הראש אל הלב ומן הלב אל הכבד
ועל כן בהכיר האיש אדיו ושדיו וקשריו . כן אלה יפעלו באלה לפי המדות האנושיות הישרות

עד היות שלשת כחותיו . עצמו בידיו מידי הקושרים צבעיו וטבעיואשר נקשר בם יתיר 
ומפני שיש שם כחות קשות ועזות , הנפשיות מושלות בממשלה ידועה על כל הכחות הגשמיות

הוצרכו הנפשות לפעול בתחלה בכחות הקרובות לפעולות , האסורים הנזכרים] שהם הכחות[
לתו במים והמים מדתן מדת רחמים והשמש ומפני שהירח פעו. הטבעיות היסודיות והגלגליות

והוא , הוצרכנו למצוא אמצעי שהוא בעל מדה אמצעית, פעולתו באש והאש מדתה מדת הדין
ע וטבעו כטבע הרוח שהוא "ר שסודו מכרי"ולפיכך שמנו הדם מכפ. הרוח שהוא מכריע בנתים



ם הטהור ובין והם מבדילים בין הדם הטמא ובין הד. שהוא אלהים] כולם[לח וחם וכולל 
. כמו שהחמה והלבנה מבדילין בין היום ובין הלילה ובין האור ובין החשך. הקדש ובין החול

שהן חיות בחיות לבד כבהמות והעופות ולא חיות ] הטהור[על כן אנחנו זבחים בעלי הדם 
לפי ] ראוי[מפני שמי שחלבו טהור מן ההלכים על ארבע . ממש שחלבם טהור ודמם אסור

ועל כן אנו מכסין דמו בעפר שהוא הפך . ואין זה ראוי לזבחו תחת זה, ות דמו טהורהרמז להי
ובהגיע תר ", ומכל מיני העוף הטהור אין אנו מקריבין כי אם תרים שסודו כמו עתים. מטבעו

תר הלך ותר בא והם ששים , ר היום"ר שסודו ת"ס ת"בסוד א) אסתר' מ" (נערה ונערה
ן למי שמשפיעו "שכל כח נקרא ב, ל כלומר כחות הגלגל"ני הגלגה הם ב"וכן בני יונ. קשרים

  : ד נולד בשעה ידועה"והוא מול

שהוא נלחם עם שתי מדות תמיד . וידוע הוא מספר יצירה שנאמר בו לב בנפש כמלך במלחמה
והמח . ומבקש להיותו מדברוהמלחמה שלו היא מפני היותו חי . עד שיצא לפעל עם אחת מהן

והמח קר והכבד חם זה מכה . והכבד מקטרג עליו, משפיע עליו דבור כדי להעלותו אל מעלתו
והוא כדמות הרוחץ בבית המרחץ שצריך שיהיה ממוזג מן הקור . בו בקורו וזה מכה בו בחומו

 עליו חזקה והנה המלחמה. ומן החום שאם יפילו עליו מים רותחין יצעק מיד ולא יוכל לסבול
ובזו הדרך בעצמה סוד הלב עם החמה . מצד החום ומצד הקור הבאים משני אבריו עליו

כי החמה פועלת בו במדת האש והיא מדת הדין והלבנה . והלבנה שקשרוהו בטבע בתוך הגן
ולפיכך אנו מקדשים הירח עד שינצח הלב מלחמת . פועלת בו במדת המים והיא מדת רחמים

והשם שעוזר אותנו על הנצחון כשאנו שלמים אומר לנו . ממשלה כולה לנוגוג ומגוג ותשוב ה
, כלומר הביאו המכריע המכפר שהוא השם המציר, הביאו כפרה עלי על שמעטתי את הירח

מפני שהירח נתמעט כלומר מפני . ויהיה עוזר להשלים כונתי ולא יהיה לכם מונע מעבוד אותי
 לירח כנגד גבורת הדין ורבויה הדומה אצלכם מיעוט מדת רחמים וחולשתה הדומה אצלכם

והוא השד והשטן המקטרג המבריח , וזאת הכפרה שתביאו יהיה שעיר אחד לחטאת. לשמש
ו "כי כח, ו"ם בכח"ר ד"ד מכפ"ם מול"ועל כן ש. מדת רחמים מן הנפש ומן השנה ומן העולם

והנעלם מן , ש"פד שבנ"ב למו"ח כשהוא מחש"ד שבמו"ואם כן מול. ש"ר כל ענ"ם מכפ"בד
ם ונעלמו "ה של דומ"ד הצור"והנהו לבדו מלמ. והכל ממשל מלמד דמיונות, שם מולד מלמד

ר אבל "ר חמ"ר והוא יצי"ח יש"ח שסודו מ"ם יר"ולפיכך תמצא ש. ה"ם הצור"ד עצ"מלמ
ל באמרם טרם שניתנה "וזהו הסוד שגלו אצלנו חכמינו ז. ועל כן נקרא לבנה, ר הלבן"משחי

ה עם "חבר שחור, כי שמים נבראו תחלה מאש. ה כתובה באש שחורה על אש לבנהתורה הית
  : ן והוא המולד"ל הב"ח ש"ה והוא הרו"ל הבנ"ח ש"ה ותמצא רו"לבנ

. ם"י יצרי"ת תורה חדשה בחבור שנ"ם ודמו"ש צל"ת וסוד כולו חד"ח ורש"ודע כי העולם יר
 ואמנם חצי השם השני שהוא .ה"ה חמש"ה שמספרם עשר"והם חתומים בחצי השם שהוא י

ה כי הראשון במספר "ה שהם יהי"נוסף על הראשון יהוד. ה"ה חמש"ה שמספרם שש"ו
ואמנם . וזה יתבאר בסוד השם. נוספת על חברו' וזה שם שלם גם ד] ה"ו[יתרה על ' הפשוט ד

והוא רמז . א והיא מעידה על עצמה ואומרת מהאבן נולדתי"ת ונ"ד י"ה הנעלם ממנה מ"לבנ
ן בזה המקום "וסוד אב). 'ג' שמות יא" (ותהי להם הלבנה לאבן והחמר היה להם לחמר"

אבן מאסו הבונים היתה "אמנם אמרו ). 'כד' בראשית מט" (משם רעה אבן ישראל", ה"חמ
ד והוא לראש פנה שהוא לראש "שסודו מול' עניינו אות פ). 'כב' תהלים קיח" (לראש פנה
ה אשר "ה הגול"ה עד"ל הז"ד הג"ד הרי אבן גלעד והנה הסוד ע"ו גלע"וסוד מאס. חדש תמידי

ה כמו שאמרתי שהיא הקבלה שהיתה עתידה לשוב לנו "ה המצב"ה ועד"ה מן העד"ה הדע"גזל
ה הנשאר משם פנה "שנה והוא סוד נ' אלפים ונ' והוא סימן ה. בהשלים לסימן הגל הזה

ם ראשי תיבות וסופי תיבות של כל אלפים שנה ה' כי ו. ה"ף שנ"ה אל"ש התיר"והפוכם הנפ
והנה היה הנביא . א אלפים שנים"ו והקיפם ה"א נסתר"א נבי"ותוכי תיבות שלא יב. הפסוק

הנזכר האמצעי בתוך מפני שהנביא שיבא יאמר בסתר אני נביא עד שיושלם ההקף אשר הם 



כי .  לעולםשנה והם אלפים שנה שקדמה התורה' והגלגול היה אלפים ומ. ה שנה"אלפים ומ' ה
כלומר על . כל ימות העולם הם שבעת אלפים שנה אשר נגזרו על התורה שתנבא על פי משה

והוא סוד אלפים שנה " פה אל פה אדבר בו"וכן ". ה ביד משה"על פי יהו"פי השם שכן כתב 
' א' שהם ה, )'יב' ה' מלכים א" (ו חמשה ואלף"ויהי שיר"ם והרמז על זה "א פעמים אלהי"ה

ה שהיא "המלך שלמה שהוא עת והוא מוליד השע. ף"ה ואל"לפים וסוד חמש"א' ורמזם ה
ה והוא "ר ונקב"ד זכ"והוא מול] השפה[ד "כלומר למו] ם"שמי[ד "ה וסודה מול"ה ידוע"שע

ואמנם , ן"ת ובאב"ת באו"ן והב"א ומוליד הב"ר הנבר"ה אשר פועל בה האו"סוד הנשמ
ל "ם כ"ת והוא ש"אדם ע] ה[ אם כן שם מולד והנה. ה"ר ונקב"ו זכ"ם והדי"הד] סודם[

ומתוך מה שגיליתי לך בסוד זה . מושכל והנו כשפע הבא לאדם מהשכל] שפע[ד והוא "מול
ל "ת הוא משק"ואמנם צריך שתדע כי סוד ע. תבין מה שלא גיליתיו שהכל נקשר קצתו בקצתו

, ם"מי] ע"רקי[וסודו ה "ד בשבוע"ועליו נתלה המול. ה"ך השע"ע והוא מל"ל רקי"ש מכ"מנפ
. ה שהם שנים והם אחד"ם וחו"ם אד"ת שני"ן כדמו"ה והוא ככשפ"הי]י[ף "ובתחלה מכש

ע "א מודי"ד שהו"ו מעי"והנה שמ. ם"ם מפרקי"ד ושני"ם אח"ואד, ואם כן הם אחד ושנים
ה "לתהל(.) ועליו נתלו כל . יש סימן(.) פ שאין "ואע, י"ם סינ"המערכה ויעיד לך על עניינו ש

ח "ה הרו"י והוא מור"י אדנ"כי שם אדנ, ם"ח אלהי"ם רו"ם ומלמדי"ם לש"שכולם מודי
ל "ן גלג"ל הבט"י גלג"ל יומ"ו וסוד גלג"ן שנעלמו ינ"ובדמיו] ל"בשכ[ח ופועל "ר היר"מאו

ע מאות "ה ומספרו ארב"ת התנוע"ל עינו"ל הפוע"ה שכ"ת התנוע"וכולו עניו, ן"ט האי"המבי
ר והוא משביע "ף הכדו"ת שהוא המקי"זהו סוד ע. ם"ב וא"ב עם א"י וער"ם וסודו שת"ושבעי

וסוד אור עממיא . א"א שהם פמלי"גם בשבועת אור עממי, ערות אב ואם בשבועת מאור עמיא
אשר חלק יי אלהיך "ועל שניהם נאמר . הוא אור השמש וסוד מאור עמיא הוא אור הירח

  : תחת כל השמים לא למעלה מהםלהאיר להם ) יט' דברים ד" (אותם לכל העמים

ובזה המקום אין צריך להעירך על מה שבא בקבלה במסכת שבת בפרק כלל גדול אמרו 
עד שתתעורר לדעת החיוב שעלינו בלמוד העניינים אלו ובידיעתם שהחכמים יודעים . בשבת

ושם נאמר על זה היודע לחשב בתקופות ובמזלות ואינו מחשב אסור . מעלת ידיעת דבר זה
ועוד נאמר שם אמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא . ספר הימנול

ואת פועל יי לא יביטו "כל היודע לחשב בתקופות ובמזלות ואינו חושב עליו הכתוב אומר 
ואמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן מנין שמצוה ). 'יב' ישעיה ה" (ומעשה ידיו לא ראו
ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני "קופות ומזלות שנאמר על האדם לחשב ת

דברים " (העמים אשר ישמעון את כל החקים האלה ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה
וכבר . איזו היא חכמה ובינה שהיא לעיני העמים הוי אומר זה חישוב תקופות ומזלות, )'ו' ד

י "וסוד אמגוש, ם"י השדי"ועוד מגוש. גוש חייב מיתהקדם לזה אמרם הלומד דבר אחד מן המ
מעלות לכל מזל ' כי הם ל. ן שני כמספר מעלות הגלגל של המזלות"א והוא שי"שטנ' ן א"שט

וסוד השם מודיע זה ובא זה כולו אצלם משותף עם . י של בלימה"ב מזלות והנה הם בל"והם י
ונאמר שם כי צדי חלזון .  חד וקטר חדואמרו תרי קטרי בהדי הדדי שרי. ענין הקושר והמתיר

ותכלת דומה לים וים , ]ציצית[וידוע שבדם חלזון צובעין פתיל תכלת של . קושרין ומתירין
ל באמרם תקופות וגימטריא "ומה שזכרו החכמים ז. דומה לרקיע ורקיע דומה לכסא הכבוד

בינה ופה אמרו אבל ראוי שתדע למה קראום שם חכמה ו. פרפראות לחכמה הוא מפורסם לכל
בעת שישתתפו ענייני התקופות עם גימטריאות , ודע כי כן הוא כי. שהם פרפראות לחכמה

מפני שהתקופות כשהן . ובעת שישתתפו עם המזלות הם חכמה ובינה, פרפראות לחכמה
אין אמתת פעולת השמש , נמדדות ונספרות עם הארץ ועם מדתה על דרך ארבע רוחות העולם

העוזרים לשמש , א יודעו מזה החיובים המתחייבים מן העליונים כולםמפני של. נגלת בם
ועל כן הם בדמות עזר לחכמה לא שלמותה כמו שהפרפרת טפלה . שהוא בעל התקופות בפעלו

והוא סוד טט , ת"ת פ"ואמנם הפרפרת מעוררת התאוה לקבל הפת ועל כן סוד פרפרת פ. לפת
. והרמז על ארבע כנפות כסותך, ארבע רוחותוהנה . טט בכתפי שתים פת באפריקי שתים, פת



ולפיכך כשישתתפו עם . רמז לארבע רוחות ולארבעה יסודות ולארבע איכויות ראשונות
ואשר זכרו התקופות וגימטריאות וזכרו . המזלות בארבע חיות וארבע צורות יוודע מהם הכל

באה בהם מצוה הוא מפני שהנזכרים פה לא , תקופות ומזלות ולא אמרו תקופות ומולדות
שהרי זאת המצוה גם כן אינה על הכל אלא על היודעים אותה . מבוארת בתורה כללית לכל

וכבר . ואם כן משאינו יודע לחשב פטור ממנה, שכך אמרו כל היודע לחשב ואינו מחשב. לבד
עם . מכלל שאם אינו יודע לא יקנה לו, אמרו קטן היודע לשמור תפילין אביו קונה לו תפילין

ואמנם מצות . כמו שאמרו מחנכין אותן במצות, ת המצוה ההיא לו מפני חינוך לבדהיו
והנה היא על פי הראיה . המולדות שהיא ענין קדוש החדש באה בהן המצוה מבוארת בתורה

בהיות ארץ ישראל במעלתה ובמעמדה ובית דין קיים וקובעין ודוחין ונמנין , ועל פי בית דין
ולפיכך לא הוצרכו להזכיר זו המצוה הנגלת עם . כל דבר על בוריווטורדין ומחשבין ועונשין 

  : זו המצוה הנסתרת

ואמנם אכתוב לך תחלה . ואחר שהעידותיך על זה אשוב להודיעך כוונתי בענין המולדות
הפשט מהם מפני שעליו הנעלם בנוי ואודיעך איך אין לנו היום דרך כי אם חשבונית לדעת 

  : דרכי המולדות האלה

  : סימן גלגולם לפניםוזה 

  ): ימים) (שעות) (חלקים) (לכמה חדשים(

  : 'ב א"ג י"תשצ' הושם גלגל לא

  : 'ג' ו א"תק' להנצל מכף עול לב

  : 'ד ד"ט י"רי' להוריד בו הטל לג

  : 'ו' ב ב"תתרי' לברוח מיד נבל לד

  : 'ו ז"ה ט"תשכ' לקבץ בו הקהל לה

  : 'ב' ח ד"תל' לקרוא בשם יי הוחל לו

  : 'ז ג"א י"קנ'  באל לזאם תגאל

  : 'ד ה ה"תתקמ' אם תשמע ואם תחדל לח

  : 'ח ו"ז י"תרנ' אם תדע משול על מזל לט

  : 'א' ע ז"ש' ובאיל לי

  : 'ב' ג כ"פ' אל תכסה דם מעגל ליא

  : 'ד' ו ח"תתע' יזהירך אל ליב

  : 'א ה"ט כ"תקפ' ווי עמודיך ליג



  : וסודו חצי מולד' ו למ"שצ' יח

והוא שרמזנוהו באלפא ביתות המצורפות להודיע . ו אמור גם כן שלם וחציוהנו חצי ושלם א
  : ה יוד הא ודעהו"שהענין בו י, ה על דרך הסוד"ה יהו"אמתת שם השם שהוא י

. ואלה המולדות שזכרנו הם סימנים למצוא בהם כל מולד ומולד שבכל ראש חדש וראש חדש
ועם היות זה ידוע . ות אל השמשודע כי המולדות מיוחסות אל הירח והתקופות מיוחס

שהחדשים מתחדשים ומשתנים על פי מהלך הירח והשנים משתנים ומתחדשים על פי מהלך 
והנה מנו ימים ושנים וחדשים ושבועות . הנה היום מיוחס לשמש והלילה לירח. השמש

 זה בזה] קשורים[מפני ששניהם . וגם עתים ורגעים ועונות ושעות וחלקים לשניהם, לשניהם
אלא שהממשלה נחלקת בשניהם לקצים ולשמטין וליובלות על ידי . ואין פעל לזה בלא זה

והנה . ומי שאינו מכיר סוד הקצים לא יוכל לדעת לעולם סוד חדוש העולם באמתתו. הספירות
אמרנו חדוש העולם באמרנו חדוש החדש או חדוש הירח והוא שכמו שהאור הירח חסר בסוף 

ה שהוא " תמוז על דרך משל ובשעת מולד ראש חדש אב בשנת המזה החדש כלומר סוף חדש
של ' ב חלקים משעה ה"בעצמו מתחיל הירח בסוף ל' ב ויום ראש חדש הוא יום ד"ד ל"ד' ל

לא קבלו לעולם עד עתה ויוסיף האור ההוא תמיד עד היות ] וזאת[הלילה לחדש אור חדש 
והזמן הוא חצי החדש והאור הוא . עתהירח שלם באורו מלא מכל צדדיו בלי תוספת ובלא מגר

מכלל ענייני העולם והיא בריה מחודשת והחדש הוא מכלל ענייני השנה וכלל ענייני העולם 
וכן כזה בעצמו יקרה למלוי העולם או לשוויו ולשלמותו אמור כמו שתרצה שהכל כונה אחת 

ה המדות על פי והנה יהיה חדוש העולם על פי המדות בהכרח ותהיינ. עם חסרונו ותוספתו
ויהיו השמות נגלים ונעלמים על פי האותיות ויתחדש מחדושו זה עלית , השמות בלא ספק

אומה או אומות וירידת אחרת או אחרות והן הנגררות והנמשכות אחריהן או דומות להן בעניין 
ובמשול האומה המיוחדת שהיא הסגולה מכל העמים ) 'לח' שמות יב" (וגם ערב רב עלה אתם"

' שמות יט" (והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ"'  אשר לו כל הארץ כאמרו יתלשם
יתחייב מממשלתה להשיב כל מכתב אל מכתבה להיותו סגולה מכל מכתב להדמות אליה ) 'ה

ונתנך יי אלהיך עליון על "ולהחזיר כל לשון אל לשונה גם כן ולהיותה עליונה על הכל כאמרו 
  ): 'א' ים כחדבר" (כל גויי הארץ

  : וזה הוא למצוא המולדות של כל שנה למפרעה כפי מה שיתחייב מהפנים

  : 'א ה"ז י"רפ' לא) חרוזים לזכור החלקים(נחפז 

  : 'ב ג"ד כ"תקע' הועד לב

  : 'ב' א ט"תתס' נשא לג

  : 'א ז"ח כ"ס' נפסח לד

  : 'ו' ה ח"שנ' נשנה לה

  : 'ט ד"ב י"תרמ' אשנב לו

  : 'ג' ט ו"תתקכ' נלקט לז

  : 'ח א"ו י"קל' נעלו לח



  : 'ז' ג ה"תכ' נארג לט

  : 'ו ה"י י"תש' חפשי לי

  : 'ד' ז ג"תתקצ' מאז ליא

  : 'ה ב"ד י"ר' הורד ליב

  : 'א' א ב"תצ' נמצא ליג

זו היא הדרך לכל חדשי השנה למצוא בה דרכי המולד לאחור ונתחייבה מן המותר ההולכת 
ג חלקים לכן המולד הבא יצא "ב שעות תשצ"ט יום י"בחדש יש כ(ג "שצב ת"לפנים שהיא אי

וזו היא הדרך ). ג"ב תשצ"ג חלקים וזהו אי"ב שעות ותשצ"ימים וי' ח יום א"הנוסף על כ
ב שנים פשוטות והם "שנה לפנים ומהם י' לדעת בה כל מולד ומולד של ראשי שנים מיט

ט "ח אדז"שנים מעוברות והם גו' ומהם ז) אותלכל ' הוסף י' לאחר י(ח "ג הו"י ב"ה זט"אבד
ד "משנה פשוטה בת שנ' ז' לאחר שנחלק לז(ו "ח תתע"והשנים הפשוטות יוצאות על דרך ד

א "כ' והשנים המעוברות יוצאות על דרך ה) ו חלקים זוהי השארית"שעות ותתע' יום וח
  ): ט חלקים"א שעות תקפ"ג יום כ"שנה מעוברת שפ(ט "תקפ

  : 'א' ד' ו ח"א תתע"י' ה' ח ג"תתקכ

  : 'ב' ז א"ב י"ב תרע"י' ב ב"ד י"תשכ

  : 'ג' ה ז"א י"ג קפ"י' א ו"כ כ"תק

  : 'ד' ג ד"ז כ"ד תתרנ"י' ט ה"ט י"כ

  : 'ה' ב' ג ח"ה תתנ"י' ג' ה ג"תתק

  : 'ו' א' ב ו"ו שס"י' ב ז"א י"תש

  : 'ז' ה ה"ח י"ז קנ"י' ו' י י"ר

  : 'ח' ב ד"ז י"ח תשמ"י' ט ג"י' ו

  : 'ט' א א"ג כ"ט תקמ"י' ו ב"ה י"תקצ

  : 'י' ו' ט ו"של

ומי שרוצה למצוא השנים לאחור ימצאם פה . ט שנות הירח נקראים מחזור אחד"הנה אלה י
ד "ו ר"ו תמצא בט"ח תתע"הנה הפשוטות למפרע כנגד ד. דרך מולדות ראשי השנים למפרע

ב "ט תמצא א"א תקפ"דרך הכוכנגד המעוברות על . ה הוא"ו י"כי ט, ד בעצמו"ה ר"שהוא בי
  : א וכשתחברם פנים ואחור יצאו כולם"תצ

  : שבעה שבעה ימים שלמים



  : 'א' ה ב"ד י"ר' א יא' כ כ"קנ

  : 'ב' ד' ח ו"ת' יב' א ד"ו י"שנ

  : 'ג' ט ח ו"תתצ' יג' ז' ס ב"תק

  : 'ד'  ב-ג "כ' יד' א' א ד"תתרנ

  : 'ה' ח ד"ז י"ה רכ"י' ג' ה כ"קע

  : 'ו' ז ה"ס י"שיו ת"י' א ר"ט י"שע

  : 'ז' א' ב ח"תתקכ' יז' ו ז"ע י"תק

  : 'ח' א ב"ג י"סל' יח' ג' ד ד"תתרע

  : 'ט' ה' ז ב"יט תקל' ד' ה ז"תפ

  : 'י' ז ז"א י"תשמ

ט שנים מחזור אחד לאחור כלומר למפרע ומי שרוצה למצוא ראשי המחזורים "הנה אלה י
  : יעיין פה

  : ועשרות המחזורים לפנים אחדי המחזורים לפנים

  : 'א' ו ב"ה י"תקצ' י' א ה"נ כ"תק

  : 'ב' ה' י ט"ק' כ' ט ד"י' כ

  : 'ג' א' ה א"תש' ל' ו ג"ע י"תק

  : 'ד' ח ג"כ י"ר' מ' ד ב"י' מ

  : 'ה' ו' ה י"תתי' נ' א א"ץ י"תק

  : 'ו' ב' ל ג"ש' ס' ז' ט' ס

  : 'ז' ט ד"ה י"תתקכ' ע' ו' י ו"תר

  : 'ח' ב ז"מ י"ת' פ' ה' ד' פ

  : 'ט' ג' ה ד"תתרל' צ' ד' ל א"תר

  : 'י' א ה"נ כ"תק' ק' ג ב"כ' ק

  : וגם אלה הם מאות המחזורים לפנים



  : 'ק' ג ב"כ' ק' ם' ח ג"ר י"ת

  : 'ר' ב ה"כ' ר' ן' ז ו"ש י"ת

  : 'ש' א א"כ' ש' ף' ו ב"ת י"ת

  : 'ת' ד' כ' ת' ץ' ה ה"ק י"תת

  : 'ך' ט ז"ק י"ת' א' ד א"ר י"תת

  : ואלה עשרותיהם לאחור ואלה הם המחזורים לאחור

  : 'א' ד' ה ז"תפ' י' א' ל ב"תק

  : 'ב' ד א"ע י"תתק' כ' ב' ס ד"תתר

  : 'ג' ב ה"ה כ"שע' ל' ג' י ז"תק

  : 'ד' ג' ס ה"תת' מ' ד' מ ט"תתר

  : 'ה' ג ז"ה י"רס' נ' ה' צ ע"ת

  : 'ו' ד' נ כ"תש' ס' ד ו"כ י"תתר

  : 'ז' ב' ה ד"קצ' ע' ז ז"ע י"ת

  : 'ח' א ו"מ י"תר' פ' ט א"ר י"תת

  : 'ט' ט ג"ה י"מ' צ' ב ב"ג כ"ת

  : 'י' ק' ל ב"תק' ק'  ד-פ "תתק

  : וגם אלה מאותיהם לאחור כלומר למפרע לשעבר

  : 'ק'  ד-פ "תתק' ם' ג' פ ה"ת

  : 'ר' א' פ א"תת' ן' ז' פ ו"ש

  : 'ש' ה' פ ב"תש' ף' ד' פ ז"ר

  : 'ת' ב' פ ג"תר' ץ' א' פ א"ק

  : 'ך' ו' פ ד"תק' א' ה' ט' פ

לפי דעת , ד"ה ר"ה עם ב"ו תקצ"וזו היא הדרך לשתף שארית כל מחזור ומחזור שהוא בי
. האומרים שראוי להתחיל ממנו וקורין אותו המולד הראשון של השנה הראשונה של היצירה

ועוד מחבור זה עם ]. ט"א תשצ"דכ) [ט"ט תשצ"יד(ויהיה אם כן מה שיצא מחבורם בסימן 



ועוד יתחברו בזו הדרך תמיד לפנים עד הגיע ]. ד"ד שי"זי) [ד"כ שי"יז(ה יצא מהם "ו תקצ"בי
ד המחובר אל מה שעבר "ר' ה' בשתהיה ההתחלה מן לב, ו מחזורים שלמים"החבור אל רי

ד "ה ר"ביד עם "כי בחברך בהר] . ח"א ת"דכ) [ח"ח ת"יד(משנת תהו שסימנו לפי זו הדרך 
ואמנם ]. ח"א ת"דכ) [ד"ח ר"יד(ד כמו שאמרנו למעלה יצא מחבורם "ו ר"שהוא סימן בט

כבר אתה יודע שאלה החדשים או השנים או המחזורים שעברו לפני זה הסימן הנרמז כולם 
ט שנה אם הזמן נברא ולפנים לא "כי איך נחשוב מחזור שעבר והוא י. הם זמנים מחשביים

ן דעת האומרים שהיה סדר זמנים קודם לכן או זמנים ממש לא סדר זמנים אלא אם תאמי. היה
ה וכל הנמשכין "ה ומאמיני אמונת אברהם אבינו ע"ואנחנו בעלי דת משה רבינו ע. לבד

אחרינו בשני דרכי האנשים האלה שהם שני המאורות הגדולים אשר האירו כל מחשכי 
לא הביאנו , שנלך בם למען החיותינוהמחשבות והורונו ללכת בדרכים אשר בהם חפץ השם 

כי אם מפני שתתאמת אצלינו בקלות הדרך המביאה , דבר אחר להאמין אמונת חדוש העולם
אשר הם תכלית כונת המצאת השם את האדם מצד היות האדם . לאדם לידי חיי העולם הבא
אצלנו ואילו היה אפשר זה עם האמנת קדמות העולם לא היתה . נברא בצלם אלהים ובדמותו

וזה מפני שהאדם כמו שבא לעולם הזה חי בטבע אינו הולך חי לעולם . האמונה ההיא קשה
. כי חיי העולם הבא תלויים בדבר שהוא ממה שאחר הטבע ואינם תלויים בטבע. הבא בטבע

ואמנם הטבע הכין האיברים ורוחותיהם וכחותיהם כדי להגיע אל זו התכלית ובהרגל רב 
דם בכח עם מה שבא מן השפע על הכחות האנושיות מצד הכחות ובלמוד הדרכים שהם בא

אפשר שיוציא האיש כחו לפועל ובו יתפשט כחו מכל הכחות הטבעיות ויתלבש מן . האלוהיות
ואתה יוודע זה כולו . הכחות האלוהיות ובזה ינצל מן המות הטבעי ביום מותו ויחיה לעולם

  : מבואר

] החי[ואם אינו מדבר אין בינו ובין , דוהו הלשוןוהנה ידוע כי האדם אינו מדבר עד שילמ
ואם התגדל ולא למד מה שראוי ללמדו או למד . כי הוא בעל חיים בלתי מדבר כמוהו, הפרש

הנה יש הפרש . ולא כדין מלמודו מה שראוי להבינו והוא מה שמביאו לידי חיי העולם הבא
שמהם , ם והמפורסם והמקובלבינו ובין הקוף מצד הכרת המורגש והמדומה והנחשב והמוסכ

ואמנם כל זמן . לא יצטרך הקוף אליהם בשמירת אישו ולא מינו. יתחייבו לו עניינים ומעשים
שלא ישכיל המושכל ולא ידע את הידוע הראוי לדעתו והוא שבעדו נברא אין שם דבר 

א שיצילהו מידי הטבע שבו נקשר בטבע מעת היותו שכבת זרע יוצא ונפרד מאיברי אביו לב
כחות ' כחות מאביו וב' והוא ב. ברחם אמו ושם מקום העבור והוא הנקרא אצלנו מקום ההריון

ה הדרך לידיעת "ו והוא הור"ם רי"ם ה"וסוד הורי. והנה על זה נקראו אביו ואמו הוריו. מאמו
שנים במקום ' ו מחזורים שהם נ"ם רס"וסוד ההורי. פסוקים שהם ויסע ויבא ויט' השם עם ג
ה "ו ובתשלום מחזור י"שנה מן מחזור רס' ו לסימן ההריון שהוא י"ורים אחר ריראשי מחז
ה גם "ח הגבור"ה החתום ברו"אחור' ד שהוא סימן א"ר' ה' כי זה נודע מסימן ב. ישלם הקץ

ו מתגלגלים המחזורים "ו אל רי"כי מן רי. ו"ו רי"ד עולים רי"ה והוא עם בהר"ח הירא"ברו
ז "ו ומתחילין עוד מן רי"ים תמיד שעה אחת לאחור אחר ריואמנם חוזר. של מהלך הירח

ט "ח ועוד מן תרמ"ג ומשלים עוד בסימן תרמ"ב ומתחיל מן תל"ומשלים מחזור שני בסימן תל
. והנה עם זה נשלם סימן שעה אחת. ט"ה הולך אל תתרפ"ד ומן תתס"מתחיל ומשלים עד תתס

פים שנה קדמה התורה לעולם שהם ואל, ה אלף שנה"ובזה הדרך תבין אמרם יומו של הקב
וזה . ה"ש הנבוא"ד והם שור"ם אח"ת יו"ד שעו"והנה כ. ח שעות"יום יום שכוללים אצלנו מ

וכשתחבר זה אל מה שנסמך עליו תבינהו , ן"ש הב"א והוא שור"ש המבט"הסימן הוא שור
ה ואתנה לך את לחת האבן והתור"שהוא ענין מתן תורה שנאמר עליה למשה על פי השם 

, ו שסודו להריון"להורתם כתיב חסר וי, )'יב' שמות כד" (והמצוה אשר כתבתי להורתם
כי משיח בן . ויקבל ויולד ממשה משיח בן דוד, שבידיעתו יתעבר ויתרכב כחם המוכן לקבל

והנו להורתם לתמורה ועניינו . יוסף נולד בטבע אבל משיח בן דוד נולד ממה שאחר הטבע
  : ים שמורים לבניהם הדרך הטובהידוע הוראה ודרך ההור



וכבר הודעתיך סוד ההריון המחזורי עם זה ושצריך ללקחו בנפש שוה עם השנה ועם העולם 
כי . ד"ם שסודם תכלית בראשית לבהר"י להורת"מסוד אמרו אשר כתבת. להתירו בכח שנה

צ "רמד ת"ואמנם הם הצורות וסו. ה מצוה שהם וה תרוה וה מצוה"ה תורה ו"כן סוד אמרו ו
תמחה "ועל זה נאמר . ק"ת עמל"י ממי"ר תל"ד ממי"ר המול"ם מתי"ם מי"ם שש"ם שמי"ש

ודע . לא תהיה תשכח מלחמות זכרו) 'יט' דברים כה" (את זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח
ם וסודם "י שמי"ק ונקראו שחק והם פתח"י חש"ב והם שער"י וער"כי אתך זכר עמלק שת

וסוד . ה וכולם עונים אל כונה אחת"ר ונקב"י זכ" הם פתחה הם"ה והקלל"י הברכ"שער
ה פנים "ת הנבוא"ם בראשי"ם החתו"ב החות"ז שיתער"ת תמו"ב בתקופ"י וער"ה שת"תמח

ם והחותם שחתם מלאכי "ח והעד הברא"ה וסודם רמ"ת עש"ת הוא מצו"כי ראשי. ואחור
ר הארץ וזה "נה זה חמוה. וסודו תחת הארץ לא תחת השמים" ם"חר"שסיים דברי משה הוא 

וזה סוד העבור . ר השמים כי חמר השמים תחת הארץ כאשר חמר הארץ תחת השמים"חמ
כי נר מצוה ותורה אור גם אור התורה אותיות שהם . הוא והתורה והמצוה אשר הם הצורות

הם יודיעוך . ן"ה מהרצו"ר מצו"גם נ. ק"י לנסעצ"הוזחט, ת"ד כפר"בג, ש"אמ, שלשה חלקים
" ואהיה אצלו אמון ואהיה שעשועים יום יום משחקת לפניו בכל עת"יום יום עם פסוק עניין 

לשקד על דלתתי יום יום לשמור מזוזת "ולפניה יום יום (.) שמאחר שהיצירה ) 'ל' משלי ח(
ו "וזהו טבע רי) שם" (ו"ל ארצ"משחקת בתב"ו "ו ארצ"פ עם רי"והנה תתר). שם" (פתחי

  : ה"שהוא טבע גבור

. ל שבו קדוש החדש"י אמונת סדר זרעים היא ראויה להאמין על ספרו של רבינו משה זועוד כ
ורצה לומר בזאת האמונה המחשבית דין עליו . והוא הספר השלישי שחבר במשנה תורה

כי יש אמונת . לחקור בכל צד ובכל פנה שאפשר לדעת זה אם העולם קדמון על איזו צורה הוא
גם יש שם אמונת קדמות מסכנת . ידיעת מחשבת מהות זו וזוקדמות מעולה מאמונת חדוש עם 

ויש שם אמונת חדוש גם כן מבטלת השכר ממציאותו . הנפש ומבטלת כל אמונה אמתית
ואמנם על דרך האמת יש שם אמונת . וזו רעה חולה גם זה הבל ורעיון רוח, ומכחשת כל טובו

מת מכל צד והיא מוציאה כל והיא שראויה לחקרה ולדעתה בא, חדוש אמתית ואין בה ספק
כי לפי דרכיה שורה השכינה על האדם . הספקות המחשביות מלב מאמינה ויודעה כאשר היא

ואמנם חכמי . רק לא תתאמת אלא שרוח הקדש שורה עליו. להודיעו זו האמונה על אמתתה
הקבלה השלמים מוסרים זו האמונה בקבלה לבניהם ולתלמידיהם פעם אחת בשבוע עם ידיעת 

אשר לא יתכן שידעוהו מאמיני הקדמות הקדמונים ושהם . ם בן שתים עשרה אותיותש
כי לא תקובל זו הקבלה אלא עם אמונת החדש על צורה אחת . נמצאים היום והעתידים לבא

כי מי ששם דעתו על היות העולם . ומאמיני הקדמות יכחישוה בכל כחם והדין אתם. נעלמת
שכבר שתי דיעותיהם על פי ספר המורה , דעת אפלטון רבוובין ל] אריסטו[קדמון בין לדעת 

לא יתכן לו לעולם שיקבל זו הדרך המורה על החדוש באמונתנו שהיא אמונת , שלמדת לפנים
והאדם . 'כלומר המצאת מצוי מבלתי שיקדם לו מצוי אחר זולת השם יתע. בריאת יש מאין

ולא ,  ישיג זה על פיו היאך הואהזה המצוי היום בעצמו בהשיגו אמתת מציאות השכל הפועל
ישיגהו בשום פנים מי שלא ישיג מהות שכלו ולא יכיר מהות היש וכל שכן האין שאין לו 

  : מציאות

כי זו . ולפיכך צריך שתדע ענין סוד המולדות הירחיות כולם וחזירתם חלילה כאשר בתחלה
שעל . יעת סתרי התורהומועלת גם כן ליד, הידיעה מועלת מאד בידיעת אמונת החדוש הנזכרת

הנקרא יום . כן צונו השם על ענין קדוש החדש לדעת יום ראש החדש שהוא יום השנה בעצמו
. י"ל שד"ש וסודם נודע בא"הזכרון שבו אנו אומרים מלכיות זכרונות ושופרות שסימנם מז

ומיום ראש החדש הראשון שהוא ראש חדש תשרי שמזלו מאזנים יודעו הראשים האחרים 
והוא פלא שסודו ענן ומזלו ,  כי אתה מונה למולדות מתשרי ולתקופות מניסן שמזלו טלה.כולם

ואם כן זה . ח והנה מיוחס ללבנה"ח והוא קמ"ם סודו פס"והנה מאזני. דם והוא מיוחס לחמה



ה "ם למט"ומשניהם תבין כי יש אזני. זה פעל הלב וזה פעל המח, ה"פעל הבינה וזה פעל החכמ
ה שהוא "ם הלבנ"ע ס"ץ בצל"ח קב"ם פס"והנה סוד ד. ל בכח החכמה" מזה"י מט"על כן אנ

ה "ם על"ה זמנים הם אשר מהם הס"א ק"ף ה"א ופעלו מקומו קו"ד וסודם קוף ה"ם פח"ס
ג "ן הנמז"ן והוא מקום המבח"ך המי"י הפ"ן מאדנ"ם במזו"ב החכ"ומתפרנס ממנו המין גם ל

ועל כן צריך שידע המשכיל סוד . ולמוד מדה כלםם "ד הד"ד ומול"ו ודם מילה ודם המול"בזמנ
, א"ו הי"ל סוד ההריון אשר כבר רמזו אותו החכמה בברכת הירח וז"ר. התולדת וסוד העבור

ה אשר במאמרו ברא שחקים וברוח פיו כל צבאם חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את "י אמ"בא
אמת וללבנה אמר פועל אמת שפעולתו . תפקידם ששים ושמחים לעשות רצון קוניהם

שתתחדש עטרת תפארת לעמוסי בטן שהן עתידים להתחדש כמותה ולפאר ליוצרם על כבוד 
ודע כי . וזו עדות ברורה על החדוש הנרמז ושהוא על פי השם. י מחדש חדשים"בא. מלכותו

ה "וזהו סודם י. עדות שני המזלות גם כן עדות ברורה שתנועתם היא על פי השם המפורש
כי הוא , י"ה גם הוא מזל דל"ל טל"ם מחצי מז"והנה מזל מאזני. ה"ולים רכה ע"פעמים י

והנה גדי עמו וכוכבי טלה עם . שלישי לעדות מפני שיחסוהו אל ישראל כאשר כוכבו שבתי
כוכבי עקרב מצטרפים עם נגה והם הפכיים זה לזה וכן כולם שנים הפכיים לכוכב אחד והוא 

ונשוב להראות הדרך . ה" ולפנים יתבאר כל זה בעמכריע בנתים כלשון הפלס והמאזנים
ד "במחזור פנים ואחור ראשי מחזורים לפנים ראשי מחזורים לאחור אשר התחלתם מן לבהר

  : ה"תפ' ז' ה עם ד"ו תקצ"ו עם בי"ג תתע"מן י

  : ה ל"ד ב"י י ר"ו ג"תתע

  : ט י"ט ד"ו ל תשצ"א א"רפ

  : ב י"ד ז"א י שי"ו ה"תשס

  : ו ל"ט ג"ט י תתר"א ב"קע

  : א י"ד הי"ד ל תכ"ו ז"תרנ

  : ג י"ט א"א ד י תתרי"ס

  : ח ל"ד ד"ז י תקל"ו א"תקמ

  : א ל"ט ז"ב ל מ"א ו"תתרל

  : ה י"ד ב"י ל תרמ"ו ג"תל

  : י ל"ט א"ה י קנ"א ז"תתקכ

  : ב ל"ד א"א ל תשנ"ו ה"שכ

  : ז י"ט ג"א ל רס"א ב"תתי

  : א ל"ד וי"ד י תתס"ו ו"רי

  : ראשי מחזורים לפנים ראשי מחזורים לאחור



  : והתחלתם והתחלתם

  : ה"ז תפ"ב עם ד"ה מן יו"ו תקצ"ב עם בי"מן יו

  : ב בלא חלק"ב בלא חלק יו"יו

  : ו ל"ה בי"ט י תקצ"ה ג"תפ

  : א י"י די"ד ל ק"ע א"תתק

  : ג י"ה ז"ה ה י תש"שע

  : ח ל"ב ג"ז י ר"ס ב"תת

  : ה ז ל"ג ל תתי"ה ז"רס

  : ה י"ל א"י ל ש"נ ד"תש

  : ט ל"ה ד"ו י תתקכ"ה א"קנ

  : ב ל"מ ז"א ל ת"מ ו"תר

  : ו י"ה ב"ט ל תתרל"ה ג"מ

  : א ל"נ הי"ד י תק"ל ז"תק

  : ד ל"ה א"א י ס"ה די"תתרי

  : ח י"ס ג"ז ל תר"כ ב"ת

  : ראשי מחזורים לפנים ראשי מחזורים לאחור

  : והתחלתם והתחלתם

  : ד"ו מן לבהר"י תתע"מן יג

  : ה"רפ' ז'ה עם ד"תקצו "עם בי

  : י י"ו ג"ט ו י תתע"תרפ

  : ג י"א ו"ח י שצ"ד ג"צ

  : ז ל"ו ב"ג ל תתקפ"ט א"תקע

  : א ה ל"י ל תק"ד ה"תתרס

  : ה י"ו ז"ז י י"ט ב"תס



  : ט ל"א ג"א ל תרי"ד ז"תתקנ

  : ב ל"ו ו"ט ל קכ"ט ד"שנ

  : ו י"א א"ד י תשכ"ד א"תתמ

  : א ל"ו די"ט ו ל רל"רמ

  : ג ל"א ז"ז ל תתל"ד ג"תשל

  : ח י"ו ב"ג י שמ"ט ז"קל

  : ח ה י"י י תתקמ"ד ד"תרכ

  : ה ל"ו א"תנ

וצריך עוד שארמוז לך . הנה גליתי לך כבר רוב סתרי תורה על פי המולדות בדרכי סוד העבור
צריכים לקשרם מה שעבר ועם מה שיבא מזה הענין וגם מועיל הרבה בשאר ]ש[דברים 

וזה . דע כי אלה הסתרים שסדרתי פנים ואחור יורוך סתרי מהלך סוד העבור. דברים והבינם
ו "שהנה גלגל הירח חוזר ומתגלגל מן רי. כי אתה צריך לדעת דרך גלגולם מראש ועד סוף

ו ראש "משותף עם רי' והנה הראשון שהוא א. ו מחזורים כמו שהודעתיך"מחזורים אל רי
יורה לך , "טוב ויבדל אלהים בין האור ובין החשךא אלהים את האור כי "ויר"שרמזו , וזנב

הורנו זה כולו כי היה " ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור"כי סוד . עם הפסוק סוד העבור כולו
ולמדנו . ו"ם כל"י העול"ו ויה"ם כל"י העול"ומה אמר יה, ב"ר לל"ה והוא מאמ"ו להוי"מאמר

ם "ם ושתי"ו עשרי"הנה אמר ויהי יהיו. ם"ו העולמי"ם ויהי"ו העולמי"ממאמרו שאמר יהי
ו "ה ויהי"ך והמלכ"ו המל"וכה אמר וצוה ורצה יהי. ת"ם אותיו"ם ושתי"ו עשרי"ת ויהי"אותיו
א "ר הנבר"ו אמצעי משקל האו"יה' ו אמצעי ו"יהיו אמצע יה' ו אמצע ו"ה יהי"ך והמלכ"המל

א "ם רמוז במקר"להיר א"ודע כי סוד ויאמ. וכבר רמזתי סודותיו למעלה ודעם משם. ת"ע
. ה"ו תקצ"ר בי"ת האו"ז וסוד א"א רפ"ם הי"א אלהי"ואמנם סוד ויר. ם"ש גם באש"באמ

ח מראות "י ט"כ"עליהם הנביא אומר , ואשר לא ידעו זה מסוד השם, ט"ח י"ב כ"י טו"וסוד כ
ן "ר ובי"ן האו"בי, ה"ל לבנ"ם הבדי"ל אלהי"ויבד). 'יח' ישעיה מד" (עיניהם ומהשכיל לבתם

ם בין "ל אלהי"ואמנם ויבד. ל"ם מבדי"ודע כי סוד אלהי. ה"ש לשמש"ח השמ"ך בכ"החש
וזה כי החלקים הקטנים . ם"ה נזכרי"ה ו"ם וי"ה נשכחי"ה ו"סודם י, האור ובין החשך

ח "ו הם ק"י רי"וכן מן הכלל כי חצ. ט וארבעתם אחד אחד שם שלם"ט אל ד"מתגלגלים מן ד
ה "ר י"ה יאו"ר וי"ה יאו"וזהו י. ל וכך מתגלגל כולו"דם רזיאז וסו"ט מפה והם רי"מפה ק

והנה . ל"ו אוריא"ל יראה"ה רזיא"ה וירא"ם ושש"ם ועשרי"ת הדברי"ו עשר"ה ירא"ו וי"ירא
ם ובם שלט רזיאל שהיה בכח ירח חסר מלא בסוד "ז של"ט ושניהם רי"ח משתתף עם ק"ק

אמר יזכר שמי והוא הזכיר השם הנקרא כי יש מזכיר אשר שם יזכיר וי. שתוף שמי עם זכרי
ח "וסימני חלקי ק. שם הזכירה מתברך בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבא אליך וברכתיך

ג "ר וכולם חוזרים חלילה במספרם על אלה בשוה שהוא תתצ"ט עם תשמ"ט הם קמ"עם ק
ם "השדים "ה והוא גל"ה פעמים י"ר ויוצא מן י"ע וסימנם יטו"ר ר"ב ויצ"ר טו"וסודם יצ
ת "ת מנטיו"ן ימו"ם השט"ל ועל כן גל"ן ונקרא סמא"ן והשט"א הכשפ"ם והוא הנבי"והכשפי
  : ל"המשג



ד וכן כולם מצורפים עד שיתחברו ראש וזנב שהם "ט עם תתנ"ט גם ל"ד עם רנ"והנה תרל
ו מחזורים יעשה המולד "ודע כי אחר תשלום רי. ח"ש צ"ן הקד"ט והוא לשו"ד עם תרפ"ר

ו "כי יחזור לאחור שעה אחת לבד בסוף רי. ד"ד ר"ז בסימן ב"ן למחזור רישהוא ראשו
ד בעצמו בהשלימו שבעת ימי בראשית לאחור עד הגיעו "ב הר"מחזורים תמיד עד שובו אל ל

ל "ו והוא בעצמו רזיא"ה לבד"ל רוא"ד הוא"ד ובר"ו ר"כי סימן זה הוא לב. ד"ו ר"אל לב
ו מחזורים לכל שעה ושעות ימי השבוע "ה המחזורים ריויעלה חשבון אל. הנרמז על זה הענין

ח מחזור "ו אלף מחזורים ורפ"ו מחזורים שהם ל"ח פעמים רי"ואם כן הנה הם קס. ח"הם קס
ובסוף אלה השנים . ב שנה"ט אלף שנה ותע"ח שעולים הרפ"ו אלף ורפ"ט פעמים ל"והם י

רך זה מתגלגל תמיד מעת ובד. ד שהוא סימן שנת היצירה"יעשה מולד הירח בסימן לבהר
  : 'היותו ועד היום הזה ויתגלגל כן כמו כן עוד כל ימי הארץ ברצון השם יתע

ואמנם יתחייב מגלגולם . מאשר בראם עליו, וזהו חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם
ת שבהם השם "ת והיא עששי"ש מדו"כי כל שעה כוללת של. שנוי גדול לתחתונים לפי המדות

ט "ודע כי סימן תרפ. ד"ר יסו"ד בם תקשו"ר סו"ואם בם תתי. ד"ת הסו"ובהם התרש "משתמ
ואמנם הירח . ה"ר ונקב"ו זכ"ח ורי"והנה קס. ו לעולם חלילה גם כן"הוא סוף חלקי מחזור רי

לאפים וממנו מלא כי הירח אפים להריח בו להחבירו להרחיבו ולהחריב סמאל בעל מחלוקתנו 
י יתגלגלו חלקי המולדות הקטנים "ח אדז"ט בה"ודע כי בסימן גו. על פי ידיעת השם השני

וסימנן עלה קרח עלה . שבאחדים תמיד ודרכם לאחור קח אחד ודלג שנים ותמצא סדרם הישר
ב חשבו לקרוא את אלישע משגע משגע "והנה כל הנערים שהם מ. קרח אחד שנים אחד שנים

ועל כן פעל בם ). 'ז' הושע ט" (הרוחאויל הנביא משגע איש ] ידעו ישראל"[כענין מאמר 
ם והמיתם בו אם היה הדבר כפשוטו אבל נעלמו מעולה ממנו "ד שהוא שם החיי"בשם המיוח

. ה לזוגות"י ט"ט חד"ז ג"ו בח"ב אז"א יו"ואלה סימני החלקים לשנים טה. וקל הוא להבינו
זוגות המתחילות מן ומספר ה. י לנפרדים וחוזרין חלילה לעולם"ג טהד"ג בח"ו באז"ו החז"די
ם "ן והאלהי"ל ואיל"ן ומאכ"ן אומ"ן אמו"ך זמ"ם ומלא"ן אד"ה הוא ב"ה ומשלימות עד ט"ט

י "ומספר הנפרדים והמתחילים מן ר. ד"ח המחמ"ם המ"ו להבין ד"ה ו"ו פ"ו פ"וכסה
וסימן . ם יום יום הנחברים בדמיון"ה אלהי"ם מביני בנין יהו"י האד"י הוא בנ"ומשלימים עד ר

" ם משחקת לפניו בכל עת"ם יו"ן ואהיה שעשועים יו"ואהיה אצלו אמו"זה לשני המספרים 
  : ה"וביחד עם רבב, )'ל' משלי ח(

  : ומעתה אחל בדרכי התקופות אחר שהשלמתי המולדות

   

  :דרכי התקופות' עדן חלק ב

 וזה .דע כי דרכי התקופות משותפין עם דרכי המולדות כמו שאמרתי למעלה בדרכי המולדות
כי השמש פועל בפעל הירח פעל ידוע לפי חלקו והירח פועל בפעל השמש פעל ידוע לפי 

ומיוחס לזה חצי פעל . ואם כן לזה מיוחס בדבר פעל שלם מצד אחד וחצי פעל מצד אחר. חלקו
ולשניהם שלשה . וזה כדמות שם וחצי לזה ושם וחצי לזה. מצד אחד ופעל שלם מצד אחר

ואמנם דרכי התקופות הם ניכרים בשתי שנים כי מהלכם . תגלגלשמות שלמים וכך הכל מ
ושמו . ד"ומהלכם בשנים הזוגות הוא על פי סימן ואט, י"בשנים הנפרדות הוא על פי סימן ואזג

ואומר שאמרו עליו . ז"כ חזו"והוא נפל, להם עוד סימן בשנים בארבע תקופות לדעתם בקלות
, א לשמש"למחזור קפ' ו לירח שהיא שנת ד"ר רסלמחזו' ואמנם כי בשנת ט. לעולם לא יזוז

ז "ז וז"ח זו"ל כ"וזה מפני שכבר נפ, ז"ף כזו"ך חזוז נחל"כי נפל. היתה תקופת ניסן בסימן יזוז
ך "ן ז"ז לחזו"ה כפ"א והי"א הי"ל הו"והנה נכפ. ה"כלומר כלבנ, ז"ן כפ"ף ושב חלזו"ל חנ"כ



פ "והנה כבר עברו ק. ח"ז הוא מספר כ"פ גם חזו"כ הוא מספר ק"והסוד כי נפל. ן"לחפזו
. ה"ם מ"מ שהם חמשת אלפים וארבעים שנה ת"ועל כן אמרתי כי בשנת ה, מחזורים מן חזוז

א בעדות "ם ה"ש שהיא ש"ם הא"ת חו"ש שתי וערב והסוד מ"ז שהיו ח"ו מן חזו"ועברו ח
ה "י מש"הם על שם אל"ף שני"ואמנם תוכם לפי ארבע שנים יעבר אל. ראשי תיבות וסופם

. ה"ם ט"ת הש"שנ, ה"שתהיה עוד בהם חדוש שנת השמט, ה"ארבעים אלף שנ' ם ד"ן עמר"ב
ואמנם בחמשת אלפים ומאתים וחמישים שנה . ה אמתי כי היה החותם חמש מאש"והיה שם חו

וסוד , ך פעל"ועוד נפל, שהוא סוף העולם ועת הקץ באמת יודעו דרכי כל המולדות וישתנו
ל "כן עם צאת שמו של אדם מן הכח אל הפעל מיד יעלה שתי מעלות בפעואם . ח"ז כ"חזו

ועל זה יתחדש . ה"ם ומזה יהוד"ך האלהי"ב שהוא מלא"ויתחייב מזה יעק, ח"ושתי מעלות בכ
ר הנמצא בחבור "והאו, ח הנמצא לעתים והנעלם לעתים"והוא האור של יר, ר"אז ליעקב דבו

הוא הנמצא , ם"ץ חיי"י הנקרא ע"ב ירח"ורת כרוד בצ"א הכבו"ח עם טבע הלב או עם כס"יר
ל ונוספו עד "שנה שנשארו מן הזמן של פע' והם רמז י, בכח ובפעל על פי יעקב ויהודה

והנני שב עתה לכתוב לך דרך מהלך התקופות כמו . ץ ואז יפעל כח הפעולה"תשלום ק
יהם וקצת סדריהם ואחרי כן אבאר לך ענייניהם ופירוש. שכתבום הראשונים ואסבירה כראוי

  : ואתן לך ראשי פרקים מהם עד שיספיקו לך ולדומים לך מן החפצים לדעת כונתי בם

  : ן"ת ניס"ה תקופ"ר חמ"מחזו

  : ן"מטטרו

  : א ד ל א' ו מ"ו ה ל ב כ' ו מ"כ

  : א ו י ג' ו מ"ה מ ו ז י ד כ"כ

  : א ב ל ה" ו ג ל ו " 

  : א ד י ז" ו ה י ח " 

  : א ז ל ט" ו א ל י " 

  : א ב י יא" ו ג י יב " 

  : א ה ל יג" ו ו ל יד " 

  : א ז י יח" ו א י יו " 

  : א ג ל יז" ו ד ל יח " 

  : א ה י יט" ו ו י כ " 

  : א א ל כא" ו ב ל כב " 

  : א ג י כג" ו ד י כד " 

  : א ו ל כה" ו ז ל כו " 



  : א א י כז" ו ב י כח " 

ו "כ, ו במרצו"שנים מתגלגלים חלילה כ' וב' נשלמה תקופת ניסן בחזרת חלילה לעולם ובכל ד
  : וכן השאר' ה'ו'ו'במרצו בסימן ו

  : ז"ת תמו"ח תקופ"ך היר"מלא

  : י"שד

  : ז ד ל א' ה י"א ה י ב כ' ה י"כ

  : ז ו י ג' ה י"א א ל ד כ' ה י"כ

  : ז ב ל ה" א ג י ו " 

  : ז ד י ז" א ו ל ח " 

  : ז ל ט" א י י " 

  : ז ב י יא" א ד ל יב " 

  : ז ה ל יג" א ו י יד " 

  : ז ז י יה" א ב ל יו " 

  : ז ג ל יז" א ד י יח " 

  : ז ה י יט" א ז ל כ " 

  : ז א ל כא" א ב י כב " 

  : ז ג י כג" א ה ל כד " 

  : ז ו ל כה" א ז י כו " 

  : ז א י כז" א ג ל כח " 

' ה'ה'ה'ה ביוניו תמיד בסימן ה"חלילה לעולם ובחשבון הגוים כנשלמה תקופת תמוז בחזרת 
  : וכן הכל

  : י"ת תשר"ם תקופ"ם החר"א

  : ר"מחסו

  : ד ש ג ד י ב"ד ש ט ה י ג כ"כ

  : ה ש ג ז ל ד"ד ש ט א ל ה כ"כ



  : ג ב י ו" ט ג י ז " 

  : ג ה ל ח" ט ו ל ט " 

  : ג ז י י" ט א י יא " 

  : ג ג ל יב" ט ד ל יג " 

  : ג ה י יד" ו י יה ט " 

  : ג א ל יו" ט ב ל יז " 

  : ג ג י יח" ט ד י יט " 

  : ג ו ל כ" ט ז ל כא " 

  : ג א י כב" ט ב י כג " 

  : ג ד ל כד" ט ה ל כה " 

  : ג ו י כה" ט ז י כז " 

  : ג ב ל כח" ט ג ל א " 

ש וכן "ד ב"ש כ"ה ב"ש כ"ד ב"ד בשטמרו כ"נשלמה תקופת תשרי בחזרת חלילה לעולם כ
  : 'ד'ה'ד'כולם בסימן ד

  : ת"ת טב"ר תקופ"ם הסה"ד

  : ה"ר הטמא"מטה

  : י ד י ב' ד ד"ד ו ל ג כ' ה ד"כ

  : ה ד י ז ל ד"ד א י ה כ' ד ד"כ

  : י ב י ו" ד ד ל ז " 

  : י ה ל ח" ד ו י ט " 

  :  ז י יי" ד ב ל יא " 

  : י ג ל יב" ד ד י יג " 

  : י ה י יד" ד ז ל יה " 

  : י א ל יו" ד ב י יז " 



  : י ג י יח" ד ה ל יט " 

  : י ו ל כ" ד ז י כא " 

  : י א י כב" ד ג ל כג " 

  : י ד ל כד" ד ה י כה " 

  : י ג י כו" ד א ל כז " 

  : י ב ל כח" ד ג י א " 

ד בסימן "ד כ"ד כ"ה כ"ד כ"ה כ"ד בדצמרו כ" כנשלמה תקופת טבת בחזרת חלילה לעולם
  : חלילה תמיד' ד'ה'ה'ד

  : אלה הן הארבע תקופות בכל שנה ושנה ומתגלגלין וחוזרין

ואלה הן אחדי מחזורי התקופות ועשרותיהם ומאותיהן לפנים כלומר שבהן ימצאו העירובים 
  : שיש להם עם המולדות עם האחדים והעשרות

  : אחדים עשרות מאות

  : קפ ו ק תקל יד י תפה א אתת

  : תתפ ב יב ר תתרס ד א כ תתקע יב ב

  : תשפ ב יא ש תקי יט א ל שעה ד ג

  : תרפ ג כד ת תתרמ ט ב מ תתס ה ד

  : תקפ ד ל תק תנ ז נ רסה ז ה

  : תפ ה לו תר תתרב יד ז ס תשנ ח ו

  : שפ ו מב תש תע ה ד ע קנה י ז

  : רפ ז מח תת תתר יט ד פ תרמ יא ח

  : קפ ח נד תתק תנ י ה צ מה יג ט

  : פ ט ס תתר תתקפ ו ק תקל יד י

כי . אלה הם הדרכים הנמנים לתקופות לאחדים ולעשרות ולמאות לפי דרך מחזורי לבנה הם
ויהיה . ט מחזורי לבנה"ט מחזורי חמה לי"ה חלקים שיש בין י"הוא שעה אחת ותפ' שארית יט

ה "לפיכך יתחייב שתהיה שנת החמה שהיא שס. זהזה מפני עבורי ז חדשים שיש לזה יותר מ



ו חלקים "שעות ותתע' ד יום וח"יתרה על שנת הלבנה שהיא שנ, שעות' שהוא ו] ורביע[יום 
  : א"ד חלקים ובמעוברת תצ"א שעות ור"ימים וכ' ד שהם י"א ר"בפשוטה בסימן יכ

  : ואלה הן אחדי ועשרות ומאות מחזורי התקופות לאחור

  : ותאחדים עשרות מא

  : ק כג ק תקנ ט ו י תקצה כב ו א

  : ר כב א ר כ יט ה כ קי כא ו ב

  : ש כא ב ש תקע ד ה ל תשה יט ו ג

  : ת כ ג ת מ יד ד מ רב יח ו ד

  : תק יט ד תק תקץ כג ג נ תתיה יו ו ה

  : תר יח ה תר ס ט ג ס של יה ו ו

  : תש יז ו תש תרי יח ב ע תתקנה יג ו ז

  : ו חתת יו ז תת פ ד ב פ תמ יב 

  : תתק יה א תתק תרל כג א צ תתרלה י ו ט

  : תת יד ב תתר ק כג ק תקנ ט ו י

א למעוברות לאחור מפני "ח תצ"ד לפשוטות ט"א ר"ואלה הן דרכי התקופות לשנים לפנים יכ
  : שלא יחסר לך דבר בזה מכל מה שאתה צריך אליו פנים ואחור בעזרת הבורא

  : קנב יד א יא רד כא י א

  : ב תח יח כא בשנו יא יב י

  : תקכ ח כג יג תתצט ב ג ג

  : תתרנא יו ד יד כג יד ד

  : קעה יד יה יה רכז כא כד ה

  : שעט יא כו יו תשיח ה ו ו

  : תתע יט ז יז תתקכב ב יז ז

  : תתרפד יו יח יח שלג יא כו ח

  : תפה ח כא יט תקלז ח ט ט



  : תשמח ה כ י

  : הנה נשלמו כל התקופות לשנים לפנים ועוד עתה אכתוב השנים שתקופותיהן כנגד אלה

  : כט ז ב יד

  : תשא יב א יו

  : ו ז ב יח

א "ח תצ"ד לפשוטות וכנגד ט"א ר"ואלה הן דרכי התקופות לשנים גם כן לאחור כנגד יכ
  : ט"ה תקפ"למוברות די

  : תתקנח ט ה יא תתעו ב ג א

  : ז בתשכה יב א יב תרעב ה 

  : תקב יה ד יג קפא כא ג ג

  : תתרנז כג ו ד

  : תתקה ט ה יה תתנג ב ג ה

  : שסב יח ו

  : רי ד ו יז קנח כא ג ז

  : תשמח יב א ח

  : תקצה כב ו יט תקמג יה ד ט

  : שלט יח י

  : נשלמו דרכי התקופות אשר עם המולדות משתתפות

ו לפי מה "א דיז"ו גיו"א בלה"דע כי ענין אלד. בם להודיענו] עניינם[ועתה נשוב לבאר מה 
שסדרוהו החכמים הקדמונים מורה שהתקופה הראשונה של שנת היצירה שמתחילין בה 

ונפלה תקופת , ד כמו שאמרנו במולדות היתה אחר ששה חדשים מהשנה ההיא"מסימן לבהר
ת סימן יום "ד סימן ליל והדל"והלמ, ף סימן לשנה ראשונה"והנה האל. א"ניסן בה בסימן אלד

ובזו , ף האחרונה סימן לשעה ראשונה של יצירה בליל רביעי בשעה ראשונה"ביעי והאלר
י שאין "וצריך שתדע כי תקופת תשרי באותה שנה הראשונה אעפ. הדרך תבין השאר כולם

וסימן תקופת . א"ט וסודו גלט"מונין אותה ואין מתחילין ממנה לסוד גדול היתה בסימן אלג
ד "ב אגי"ל אהו"וסוד הארבעה הנזכרים שהם הראשונים אל ר. ד"ד וסודו אגי"טבת היה איג

ח שנים על דרך "והגלגול בם כ, ואלה הם ראשי פרקים מהם תתעורר אל מה שבם תמיד. ו"זיו
וזה כי יש . ודע כי ענין תקופות הוא על צורת סבובים וגלגולים ותקופות. ד"י ואט"אזג

י והם "ם מורים בשעותיהן סימני אזגמה' והיו ד' ד'תקופות ונחלקות אל ד' בשנתים ח



ד והן הזוגות "מהן מורים בשעותיהן סימני ואט' וד, ז"עד כ' ט'ז'ה'ג'על דרך שנות א, הנפרדות
ונוסיף עליו ביאור ונאמר . כמו שרמזנו בראש זה החלק, ח"עד כ' י'ח'ו'ד'על דרך שנות ב

שעות ' א ימים וז"לא צוהוא שאין בין כל תקופה ותקופה א, שכבר נודע שהגלגול הוא כך
וסימני תקופות ניסן לעולם . שעות ומחצה' ונשארו ז' ז'א ימים שיוצאים ז"הוצא מהן צ. ומחצה

' ויקרא כו" (ז יכנע לבבם הערל"ו א"א"ורמזם יחד . ז"ו וסימני תקופות תמוז לעולם א"א
של ניסן שעה ' ו, של ניסן שעה ראשונה מן היום או מן הלילה' א, ואלה הם פירושיהם). 'מא

והנה ימות השנה לשמש שהוא בעל התקופות הם . ששית בסופה שהיא חצי יום או חצי הלילה
ם "ניאל והוא מאדי"פעמים שסודם ד' א ימים ד"וכשתמנה צ. ה יום ורביע כמו שאמרנו"שס

' שעות חלקם לד' ונשארו יום ורביע מן השנה שהם ל. ן"ד והוא השט"יעלה שס, והוא המן
כי כשתמנה מן תקופת . שעות ומחצה והם שבין כל תקופה ותקופה' לכל חלק זחלקים יבא 

שעות ומחצה תמצאנה מיד וכן תעשה ממנה אל תקופת תשרי וממנה ' ניסן עד תקופת תמוז ז
ה "יהוד"והרמז יעלה ' הנה עלה לארבעתם ל. אל תקופת טבת וממנה אל תקופת ניסן חלילה

ן שלקח הבכרה והברכה מידי עשו אחיו "קב והוא השטכי הנשאר יע). 'ב' שופטים א" (יעלה
' שמואל ב" (עם נבר תתבר ועם עקש תתפל"גם רמה את לבן הארמי כי הכתוב אומר , במרמה

. ו ודעהו שסודו פורים"ו ואשר נהפך בם הוא קרל"ש עש"ן עק"ר לב"ורמזם נב). 'כז' כב
הוא מלאך האלהים אבל השנים והנה זה אחיו וזה חמיו ומשל על תחבולותיהם כי יעקב האחד 

ם "י המספרי"ם שהם ראש"י הפרקי"גם זה מכלל ראש. עולים השטן והוא פעמים מלאך
ם ונבראת "ש היא מהשמי"כי הנפ. ש"ם ומהם הנפ"ם אשר הם שמי"להודיע בם סוד הרקיעי

ה "ת מפני שהיא הוי"ת בזכו"ש כוזב"ולפעמים הנפ. ת"ה בזכו"ת מלשינ"ה מנשמ"לנשימ
  ): 'כה' שמות ח" (ל"אל יסף פרעה הת"וסימן , ח"ת הכ"ת ב"אח

ואמנם סימני הנשארים . וכאשר הוריתיך בסימן ניסן כן תעשה לשאר שהכל הולך דרך אחת
ד אל יד "בסוד מי. ט לתקופת תשרי ויתנהו על טבת"ד מורה שצריך שיכתוב המשכיל ג"ט י"ג

שבט שהוא שרביט קשת . ר" תתיהתקופות ההם שהן על פיהן' או אז יכנע לבבם הערל של ב
". ה צור עולמים"ה יהו"כי בי"והרמז , ה"ה יהו"ודע שהן חתומות בי. ם"ע לה"והוא סימן ר

ובתמוז , בניסן רמז למימי מצרים. ואמרו על סודם שבארבעה פרקים אלה המים נהפכים לדם
שמהפך ויש מי . ובטבת רמז לבת יפתח, ובתשרי רמז ליצחק הנעקד, רמז לסלעו של משה
ואמנם אלה הם רמזי סודות נעלמים ויורו באמת על ארבעת הליחות ועל . תמוז בעד טבת בזה

המרה השחורה . 'ממשלתם ועל התהפכותם מתקופה לתקופה שלשה חדשים לכל אחת והן הד
ועושה בראש מזל גדי ואז השמש בתכלית , שבטבעה קר ויבש כטבע העפר והנה תקופת טבת

והימים בתכלית הקצור והלילות בתכלית הארך וזאת , וף מזרח הדרומיהירידה והוא בנקודת ס
והשנית היא שכנגדה בהפכה לכל דבר והיא קשורה בחברתה קשר אמיץ כמו . היא האחת

והנה היא מצד אחד הליחה הלבנה שבטבעה כטבע המים שהוא קר ולח והנה תקופת . שנודע
. ה והוא בנקודת סוף מזרח הצפוניועושה בראש מזל סרטן ואז השמש בתכלית העלי, תמוז

והנה הימים . ואם כן טבעו חם ויבש כאש, ויש מי שמהפך זה ואומרים שהוא בזמן החום
, והשלישית והרביעית הן גם כן זו כנגד זו שתי וערב. בתכלית הארך והלילות בתכלית הקצור

 בחצי וזאת טבעה כטבע מאזנים שהוא רוח וזאת השמש, זאת טבעה כטבע טלה שהוא אש
וראיתי בספרי הרפאים שאומר כי תקופת ניסן חמה ולחה וזהו . המזרח והיום והלילה שוים

ותקופת תשרי קרה ויבשה וזהו טבע , ותקופת תמוז חמה ויבשה וזהו טבע האש, טבע הדם
ואמרו , וחלקום לאביב ולקיץ ולבציר ולחרף. ותקופת טבת קרה ולחה וזהו טבע המים, העפר

ומועד החורף קר ] ומועד הבציר קר ויבש[, ומועד הקיץ חם ויבש, ב חם ולחגם כן מועד האבי
זרע וקציר וקר "ועשו מהם ששה חלקים כנגד , ואחרים קבלום וחלקום על צורה אחרת. ולח

". עוד כל ימי הארץ לא ישבתו"ואמרו כי אלה עם מדת יום ומדת לילה ". וחם וקיץ וחרף
נה בנות כנגד ארבעה מזלות אשר לתקופות שהן והרוחות הנושבות הן ארבע אמהות ושמ

ואמרו כי הדם הוא רביעית . ד"ק ד"ב ע"ת א"וכנגד שמנה מזלות הנשארים שהן ש, ג"טסמ



והליחה גם . מ שהם צדק ומאדים"הגוף ומקורו בכבד וממשלתו במח הראש ונוהג בו צ
כל הגוף ונוהג בה כרביעית הגוף ויצאה מן מח הראש ושוכנת בחזה ובגרון ובחלצים וסובבת ב

והמרירה השחורה מקורה ותולדותיה מן הליחלוח החמוץ אשר בקרב . ח שהן לבנה וחמה"ל
והמרירה האדומה . ונוהג בה שבתי(.) העליון ושוכנת בטחול ומושלת בכוליא השמאלית עד 

כ שהם חמה "גם היא יוצאת מן הכבד כי שם היא מקורה ומנוחתה בקרב העליון ונוהג בה ח
חול 'וסודו ט.  והנה שבתי לבדו מיוחד בפעלו בטחול שטבעו כטבע הארץ קר ויבש.וכוכב
י והנו "ח בתל"ו כי הוא שטו"ת חלי"ט ונמצא לרפא"ת שב"ת ליחו"י טב"י ושניהם שלוח'שבת
ואין צורך באלה הדרכים פה כי . ת ודעם"ספירו' ת והן ט"מחשבו' ת וסודו ט"ט בחיו"של

. כי שם נאריך בזה לפי הענין יותר מזה. גם כן' ובחלק י' ק טשל עדן כלומר בחל' מקומם ביט
ב קודם מולד ניסן עשתה התקופה של "ט תרמ"ואשוב לומר כי החכמים כבר אמרו שבסימן ז

ולעולם . ו ימים לחדש מרצו של גוים"וידוע שתקופה זו היא בסימן בכ. ניסן בשנת היצירה
 הסדר שאנו מסודרים בו היום יורה שהיה אז ולפי. 'ראש חדש מרצו בשנה ראשונה נופל יום ז

ראש ' יום א' ולפי האמת הראוי שהיה אז א. 'וראש חדש ניסן יום ה', ראש חדש תשרי יום ג
וזה ' ו פסח שבו ניסן בעצמו והיה ניסן ג"ו החדש ולא בד"פ שאמרו לא אד"אע. חדש תשרי

שי הגוים מסודרים כך כי דרכי חד' ולעולם בשנה ראשונה ראש חדש שטיברו יום א. סוד
  : חלילה מכח שנה אל כח שנה

  : גדהו הוזא זאבג בגדה דהוז וזאב אבגד שטיברי

  : הוזא זאבג בגדה דהוז וזאב אבגד גדהו אובטברי

  : אבגד גדהו הוזא זאבג בגדה דהוז וזאב נובמרי

  : גדהו הוזא זאבג בגדה דהוז וזאב אבגד דזימברו

  : וז יונארווזאב אבגד גדהו הוזא זאבג בגדה דה

  : בגדה דהוז וזאב אבגד גדהו הוזא זאבג פבררו

  : בגדה דהוז וזאב אבגד גדהו הוזא זאבג מרצו

  : הוזא זאבג בגדה דהוז וזאב אבגד גדהו אפריל

  : זאבג בגדה דהוז וזאב אבגד גדהו הוזא מאיו

  : גדהו הוזא זאבג בגדה דהוז וזאב אבגד יוניו

  : הוזא זאבג בגדה דהוז וזאב אבגד גדהו יוליו

  : אבגד גדהו הוזא זאבג בגדה דהוז וזאב אוגושטו

' ב מזלות ועולה סימן מהלכו במזל שהוא ל"ב חדשי חמה והשמש הולך בם י"והנה אלה י
שעות ' א ימים וז"חדשים יעלו צ' כי לג. שעות ומחצה' יום וי' כלומר ל, ס"י תק"מעלות ל

ב שעות "ג ימים וכ"חדש יעלו רע' ולט. ה שעות"ב ימים וי" חדשים יעלו קפ'ולו. ומחצה
ודע כי מאחר שתדע ראשי קשורים של כל . ה יום ורביע"ב חדשים יעלו שס"ולי. ומחצה

היא סימן אל ' וזה כי א. ו"ה אג"ז זג"ו אד"ואלה הם הראשים אג. החדשים תדע את כולם



סימן על ' גם ד, ד"סימן על אבג' ועוד א, ב"מן על וזאסי' גם ו, ו"סימן על גדה' גם ג, ד"אבג
' גם ה, ז"גהו] סימן על' ג[גם עוד , ג"סימן על זאב' וכן עוד ז, ג"סימן על זאב' גם ז, ז"דהו

  : ו חוזר חלילה הראשון"וכן אג, א"סימן הוז

כלומר קח אחר אחד עשרה ותמצא , ב אותיות"ב אותיות אל י"ואמנם סדרם הישר מתגלגל מי
ז "עיבורים דב' וסימני מהלך ז. הסדר הישר חלילה בכל טור וטור לעצמו מראשו ועד סופו

. מדלג אחד וכן בשנים' והנה בתקופות אחר ד. וכן לתקופות, ו מתגלגל בכל טור וטור"הגא
ן "ך שנאמר עליו זה מטטרו"ורמזם חנו, ח שנה יעלו העיבורים כולם"ואמנם בכולם כלומר כ
ח שנה יעלו "מחזורים של כ' ואמנם בג. ע" שבוע אשר כולו צבוכמספר שעות של חצי

ימים ' גם ז. ם"פעמים יו' ח ימים שהם ג"העיבורים הנקראים בששטי שבם ישטבש כל ערל קס
ד "ם גם י"פעמים יו' ו והם ו"מחזורים יעלו של' ובד. ד שבועות"ה שעות ליום והם כ"מן מן כ

והוא ". ו כל צבאם"ח פי"ה שמים נעשו וברו"יהובדבר "וסודם . ח שבועות"ימים וגם הם מ
ונשוב לומר שאם תרצה למצוא התקופה מן המולד או . סוד פורים הנרמז לעיל והבן כל הכונה

המולד מן התקופה שתוכל לעשות את זה כשתדע אחד מהם עם הסימנים הכתובים למעלה על 
ע שהיתה תקופת ניסן בשנה זו חשוב שאתה יוד, היא הדרך לידיעה זאת] וזו) [או. (זה ועל זה

. ג"ומיד תדע שתקופת תשרי תהיה אם כן בסימן ויב, א"ה ליצירה בסימן הלכ"שהיא שנת המ
ותמצא שתהיה מולד תשרי , ותבקש לדעת עם זה מתי תהיה עת המולד ובאי זה יום שלשבוע

 תקופת ותהיה. ט"ו תרפ"ו שהיא שנת עבור יג"ויהיה מולד ניסן הבא בשנת המ. ח"ה תקל"לז
והוא סימן . ו"בסימן ולג) 'ז' תהלים מו" (ו גוים מטו ממלכות"המ"ו שסימנם "ניסן בשנת המ

ובזו . ת"ח צרפ"ה בכ"ו לגאו"להגא) 'מח' ויקרא כח" (גאלה תהיה לו"וסימן זה , ל"הגוא
  : הדרך תוציא זה מזה אחר שתדע זה וזה בהתחלה אחת שוה לזה ולזה

מספר כל המחזורים הבנויים על ההתחלה שממנה התחלת ואתה צריך בכל זה להשים לב ב
, כי מהם תשיג כל חפצך מחשבונם. למנות ולחשוב השנים והחדשים והימים והשעות והחלקים

. וחבר החלקים יחד וכל עת שיתקבצו מהם בחשבונך אלף ושמנים חלקים חשבם שעה אחת
ומן הימים עשה שבוע . ד עשה מהם יום אחד"וחבר השעות וכל עת שיתקבצו מהם בידך כ

. ח ימים"כי כבר השלכת מן החדש כ. ג"ב תשצ"והשליכם וישארו בידך מן החדש האחד אי
ימים ' ז'נ שיוצאין ז"והשלך ש. ו"ח תתע"ב חדשים עשה שנה פשוטה ירחית שעולים שנד"ומי

ודע כי שנת . א חדשים"ט ישארו לך מי"א תקפ"ומשנה מעוברת הכ, ו"ח תתע"ונשארו ד
ט שנה של הירח שהם "ומי. ד"א ר"ולם היא יתירה על שנת הלבנה הפשוטה יכהחמה לע
ח שנה של הגוים "ומכ. ה"ו תקצ"מעוברות עשה מחזור אחד וישאר בידך סימן בי' פשוטות וז

וכן השלך . ח שנה"בששטיות שהם מעוברות עשה מחזור אחד של כ' א פשוטות וז"שהם כ
. ב גם כן"ח והם תקל"ט על כ"ועוד השלך י. ב"ט יעלו תקל"ח על י"אלה על אלה בסימן כ

ומאלה העניינים כולם תתעורר ולא תישן ותכיר . י"דנ'ועוד שוב ותחברם יחד ותמצא סודם א
. ה"ה יהו"ט וסודם אהי"ח י"שסימנם כ, למה זכרה התורה ביצירה כי טוב חוץ מן הרקיע

  : התקדש לדעת זה ותתחדשו) 'יח' ישעיה מד" (כי טח מראות עיניהם מהשכיל לבתם"ורמזם 

וזה מחזור התקופות לחשבון המולדות לפי חדשינו אלא שתצטרך להוסיך יום או יומים מפני 
  : קביעות החדש

  : א' ימים בו תקופת תשרי בה' ימים בו תקופת טבת בז

  : 'בו תקופת ניסן בט" א "בו תקופת תמוז בי" 

  : ה ב"בו תקופת תשרי בי" ז "בו תקופת טבת בי" 



  : 'בו תקופת ניסן בכ" ב "בו תקופת תמוז בכ" 

  : ו ג"בו תקופת תשרי בכ" ח "בו תקופת טבת בכ" 

  : 'בו תקופת ניסן בא" ' בו תקופת תמוז בג" 

  : ד' בו תקופת תשרי בז" ' בו תקופת טבת בי" 

  : ב"בו תקופת ניסן בי" ד "בו תקופת תמוז בי" 

  : הח "בו תקופת תשרי בי" א "בו תקופת טבת בכ" 

  : ג"בו תקופת ניסן בכ" ה "בו תקופת תמוז בכ" 

  : ט ו"בו תקופת תשרי בכ" ' בו תקופת טבת בג" 

  : 'בו תקופת ניסן בד" ' בו תקופת תמוז בז" 

  : ז' בו תקופת תשרי בט" ג "בו תקופת טבת בי" 

  : ו"בו תקופת ניסן בי" ז "בו תקופת תמוז בי" 

  : א ח"י בכבו תקופת תשר" ה "בו תקופת טבת בכ" 

  : ו"ט באדר ב תקופת ניסן בכ"בסיון תקופת תמוז בכ

  : ט' בו תקופת תשרי בג" ' בו תקופת טבת בה" 

  : 'בו תקופת ניסן בז" ' בו תקופת תמוז בט" 

  : ב י"בו תקופת תשרי בי" ו "בו תקופת טבת בי" 

  : ט"בו תקופת ניסן בי" א "בו תקופת תמוז בכ" 

  : ה יא"בו תקופת תשרי בכ" ח "בו תקופת טבת בכ" 

  : 'בו תקופת ניסן בא" ' בו תקופת תמוז בג" 

  : יב' בו תקופת תשרי בה" ' בו תקופת טבת בט" 

  : א"בו תקופת ניסן בי" ד "בו תקופת תמוז בי" 

  : ו יג"בו תקופת תשרי בי" ' בו תקופת טבת בכ" 

  : ב"ן בכבו תקופת ניס" ה "בו תקופת תמוז בכ" 

  : ח יד"בו תקופת תשרי בכ" ' בו תקופת טבת בא" 



  : 'בו תקופת ניסן בג" ' בו תקופת תמוז בה" 

  : יה' בו תקופת תשרי בח" א "בו תקופת טבת בי" 

  : ד"בו תקופת ניסן בי" ו "בו תקופת תמוז בי" 

  : ט יו"בו תקופת תשרי בי" א "בו תקופת טבת בכ" 

  : ח"ר ב תקופת ניסן בכח באד"בסיון תקופת תמוז בכ

  : א יז"בו תקופת תשרי בכ" ' בו תקופת טבת בד" 

  : 'בו תקופת ניסן בו" ' בו תקופת תמוז בח" 

  : א יח"בו תקופת תשרי בי" ה "בו תקופת טבת בי" 

  : ז"בו תקופת ניסן בי" ט "בו תקופת תמוז בי" 

  : ג יט"בו תקופת תשרי בכ" ו "בו תקופת טבת בכ" 

  : ח"בו תקופת ניסן בכ" ט "תמוז בכבו תקופת " 

ו נופלות בהן בחדשי הגוים שסימנם "שנים מתגלגלים הימים שהתקופות הי' ודע כי בכל ד
ומפני שמתחילין בתקופות . וניו'רצו י'יקמברי מ'טימברי ד'י ופירושם ש"ם ומהלכם שדמ"שדי

  :  בימי התקופותד ויהיה דרכם לפי זה הסימן"י ש"מניסן דין הוא לחשוב מהלכם בסימן מ

  : 'ד' ג' ב' א

  : 'ד'ד'ה'ה' ה'ה'ה'ו' ה'ד'ה'ו' ד'ד'ה'ו

והיא תקופת ניסן . ו ימים למרסו"א בכ"שנה ראשונה נופלת התקופה בסימן אלד, וזה פירושם
ז "ושנה זו גם כן תקופת תמוז בה לד. והיא השעה והחלק שתכנס בו השמש לתחלת מזל טלה

ה ביוניו בחזרת "כי התקופה נופלת לעולם בכ,  מתחלף לעולםכי זה אינו. ה ביוניו"ומחצה בכ
ג "ותקופת תשרי בה יד. והיא השעה והחלק שתכנס בו השמש לתחלת מזל סרטן. חלילה תמיד

ותקופת טבת בה . והיא השעה והחלק שתכנס בו השמש בראש מזל מאזנים, ר בשטמברו"בכ
' והנה אלה ד. השמש בראש מזל גדיוהיא השעה והחלק שתכנס בו , בדקמברו' י ומחצה בד"יד

. תקופות וחוזרין חלילה בהכנס השמש בראשי ארבעת המזלות האלה בארבע תקופות השנה
ו ואילך חוזרים "ומן י, ו תקופות"שנים שהם י' אבל מתחלפים בימים כמו שאמרנו עד ד

 המציאות ו לכתוב בם"והם די. ו תקופות"שנים נופלות י' ד בתוך ד"וזה הוא סוד יו. חלילה
ו סימניהם חלילה גם כן "י ילכו התקופות בי"ודע כי לפי הסימן הראשון שאמרנו על שדמ. הזה

  : כ"לעולם ג

  : 'ה'ה'ה'ה' ה'ו'ה'ה' ה'ו'ד'ד' ה'ו'ד'ד

תקופות האחרונות ומחזירם ' אלא שאתה לוקח ב. וזו הדרך הישרה ושתיהן דבר אחד
י אלה הסימנים הם אחר עשרים יום ועל כן כ. 'ראשונות ובדרך זו תשים עם כל אות ואות כ



וכשתדע . בין לראשונים בין לשניים' י'מ'ד'וכן השאר לפי הסימנים ש. ה"ו כ"ד כ"ד כ"הם כ
מהם חדש אחד באיזה יום נפל בו ראש חדש שלהם תבנה עליו כל הזמנים וזה בר כתבתיהו 

' א יום וז"קופה אלא צוכבר ידעת שאין בין כל תקופה ות, לך למעלה בראשי חדשיהם חלילה
  : שעות ומחצה

   

  :דרכי השנים הפשוטות' עדן חלק ג

ב פשוטות שהם "ט שנות המחזור והיו כנגד י"ב שנה בכל י"דע כי השנים הפשוטות הם י
נספרת בימיה כמספר וכל שנה ושנה מהם לפי דרכי המולדות היא . 'ק]'צ['ע'ס'נ'ל'י'ט'ח'ז'ו'ה

' והם ד, ר"יעלה מספרם ד' ז'נ ימים שאתה משליכם ז"ב פעמים ש"וכשתמנה י. ו"ח תתע"שנד
פעמים והחל למנות ' ו יב"ח תתע"ועוד מנה ד. ר בא"ר הולך וד"ימים וסימנם ד' אלפים ור

'  דפעמים' והנה ישארו בידך מן יב. 'ז'בכל אחד ואחד לפי מינו וקבץ כל הימים והשליכם ז
. שהם ששה שבועות' פעמים ז' ב יום שהם ו"ימים שכבר השלכת מהם מ' ו, ח ימים"שהם מ
והנה . ד מהם עשה יום אחד"ד וכ"ועוד קבץ כל השעות ומכל כ, ימים שנשארו בידך' ושמור ו
' ימים השלך מהם ז' שהיה בידך והם י' עם ו' יום חבר ד' ו והם ד"שהם צ' ב פעמים ח"תמנה י

. פ מהם עשה שעה אחת"פ ותתר"ועוד קבץ כל החלקים ומכל תתר. יום'  לך גיום וישארו
ב הם "ד פעמים י"ד חלקים שמספר ר"ו שחסר מכל שעה ממנו ר"ב פעמים תתע"והנה תמנה י

' ב שעות שלמות שהן ב"ח פחות מן י"אלפים חלקים ותמ' ואם כן הנה עלו ב. ח חלקים"תמ' ב
עשה מן השעה האחת . שעות' וישארו י' ות ותוציא בב שע"חסרם מן י. ח חלקים"שעות ורפ

פ "פ בר"ח חלקים שנשארו להוציא ותוציא ר"פ חלקים כדי שתוכל להוציא ממנה רפ"תתר
והנה . ץ"ורמזו כתנת תשב, ב"חלקים וישארו בידך תשצ' ת שנשארו תוציא מהם ח"ומן ת

  : ב חלקים"שעות ותשצ' ימים וט' נשארו מן הכל ג

ר יי על פניו "ויעבו"ו אותיות שרמזם "ב שמות ובן רי"ורש שהוא בן עודע כי בשם המפ
ט "והנה סימן ג', ובעשרת הדברים הראשונים אין בהם ט. 'אין בהם ג, ה"שהם רפ" ויקרא

ובזה הסימן . חלקים' יום וט' הוא יום והנה ג' כי סוד ט, ט"ורמזם מצנפת ואבנ. בשני העניינים
ט "ט הנשים שסודו ג"ועל זה צוו להיות ג. יום ובין בלילהנופלת תקופת תשרי לעולם בין ב

והנה תמצא מספר . ב שנה הנזכרות שהאשה נשלמת בהן"רמז אל י, ב בשורות"השנים בעל י
חבר אליהם , ב"חברם ותמצאם תשצ. ב"ומספר תיבותיהן קע, כ"אותיות עשרת הדברים תר

י "וסודה אנכ. שני הענייניםח ותהיה שעה אחת מ"אותיות ותיבות של השם הנרמז שהם רפ
ע "ע והתיבות קב"ב' וסודו ט' על כן חסר מהם ט, והוא ראש לכל הדברות ועקרם ושרשם

ר כמו שנרמוז "ם הבש"ם ד"ם שבהם ישל"ה מדברי"ם הם שלש"ודע כי שלשה פסוקי. ודעם
ם "ש האלהי"ם משור"ה דברי"ה משלש"ם השלש"ם מראי"ה מורי"והם שלש. בסודו במקומו

י וסוף הדברות לרעיך "י ותוך השמות אנ"ודע כי ראש הדברות אנכ. ם"ה השרשי" מאלותדעם
והנה יעלו . ם"ו וסופו מו"וראש השם וה, אותיות' ד' מלמד שהשם היוצא מהם מהלכו הוא מד

ויעלו שמות . וסימנם קנה חכמה קנה בינה ובכל קניינך קנה בינה' ה וב"הדברות קנ' שמות י
כי . ם"י אלהי"ם ממלאכ"ל מאזני"ה במז"ה בקמיע"ה ברכ"הם נקבעב הרי שניהם ב"השם ע

ם שהם "ת הדברי"ה ממנו הברכה שסודה עשר"ה ובינ"א חכמ"ה מל"א י"ם מל"ה עול"י
וסוד . ב"ה רל"ר תור"ו ושמו כת"ה עצמ"ה והם הוא יהו"ר יהו"עשרים וששה הנקרא דב
ן בסוד "ם הקט"י עול" חם והם"ד מאזני"ר סוף תוך ראש הוא בי"שלשת השמות שהם סת

כמו " ב תלדי בנים"בעצ"ע ורמזם "ע בטב"ע שהוא מורכב טב"ה בצב"ה שהיא קטנ"הנקוד
ף "ם וגם יוסי"ף היו"ם גם יוסי"ל מאזני"ה במז"ולפיכך יוסף הגלגל ברכ. שיתבאר העבור

ל "ע במז"ג או נג"ה גם ענ"ה ברכ"ר אשר בו נקבע"כי סובב נקבה הוא זכ. ה"ב ברכ"בזנ



ח שבו "ל פס"ח והוא מז"ל קמ"כי סודו מזל דם וזה סודו מז. ם"ה מהלח"ה על דרך מלחמ"טל
ל הדומה אל שכבת זרע שהוא "ת הט"ד שהוא שכב"ל הגי"י לתקן ט"ה או גד"אנו שוחטים טל

שה כשבים ושה "שנאמר , ב"ח הנדי"כזרע גד לבן ועינו כעין הבדלח הנבעל ביחד על כ
ל שלשת המינים הראוים לקרבן והם כבש תר עז ונשארו עוד כי סוד שכבת זרע כול". עזים

ל "ק השכ"ר מתו"והשניים שומ, ם"ר הפני"ן ש"וסוד הראשונים מטטרו. שנים והם שור וגוזל
. ו"ב בראש"א כת"ו והיודעו הו"ב ראש"ב סוב"והנה הוא כתר שבמזל אשר כת. ל"הפוע

  : ש"ך הרא"ו בתו"ב זנב"ך הזנ"ו בתו"והסוד המופלג שצריך לדעתו הוא ראש

וסוד . זה וזה מגידים סוד מופלג מכוסה במציאות. ב אותיות לזה"ב אותיות לזה וי"הנה אלה י
א "ה נבר"ר הנבוא"ומהם תבין כי חמ. ם"ם אברי"ש אברי"וסוד הרא, ב הוא"ב ל"ב ל"הזנ

ר "ע ובין יצ"ר ר"ואין בין יצ. ם"ר בחיי"ש שהוא ש"ר כב"ב והוא חמ"ש ובזנ"באמת ברא
ב דין "ואשוב לומר כי מספר התיבות שהם קע. ו והנה כל יצור ציור טוב מאור"ב מאור"טו

ויסע מלאך האלהים וכן כולם . תיבות כפי דרכם' הוא לשתפם עם מספר תיבות השם שהם ט
ם "ץ חיי"ך שסודו ע"ו בשם ברו"ושניהם נקבע. ה"ה יהי"ה והכל יהו"ה אהי"ה הי"וסימנם י

והנה . ו"ש ל"ו והם שר"ר ושניהם תתל"ו ואותיות אלה הם כת"שם ריואמנם אותיות ה. ח"רכ
ה "ו מחי"ה שעצמ"ם בגד"ה המתי"ו מחי"ץ שמ"ע, ו והרמז כולו"ת שמ"ם ממי"ץ חיי"ע

ולפיכך . ב"ש וזנ"ה רא"ת ב"ם ונתלה המלכו"ה המתי"ש מחי"ועל כן תדע כי הרא. ם"המתי
י ואין ראוי לגלותו כי אם "וא סוד אדנודע זה מאד כי ה. ב"ש והזנ"ך הרא"ם מיוחד מל"ש

  ": סוד יי ליראיו ובריתו להודיעם"ליראיו שנאמר 

   

  :דרכי השנים המעוברות' עדן חלק ד

והממשלה נתנה . ת"ד כפר"כפולות בג' ט שנות מחזור הלבנה והיו כנגד ז"שנה בכל י' הם ז
שנים ' וז, ו שנזכיר לפניםב מזלות כמ"ואחריהם נתנה לי, כוכבי לכת' שהוא סוד ז' בתחילה לז

הרי , בסופם' ט, בראשם' והנה ג', ט'ז'ד'א'ח'ו'ואמנם הם בסימן ג. אלה הם רמז לעיבור הנחש
ד שגם הוא חצי "ועוד בתוכם אח, ז והנה חצי השם"ואחריהן זה לפנים וזה למחזור ו. ט"ג

י בשם קדשו ו ישמח לבינו כ"י ב"כ"י "י ט"ט ט"ט י"ומספרם י. ד"ג אח"זו' השם וסודם ט
ב "י וער"ב משותפות יחד שת"ו עם שי"ח והם תרע"ומספרם ל, ב שמות הם"ו י"כ, "בטחנו

יעלה הכל ' יט' יז' יד' יא' ח' ו' וכשתחבר אליהם יוד ידים כפי המספר שלהם ג. כמו שנרמוז בם
ה "ר חמש"ן והאו"והסוד העי. ר"ה וזה"ר מצ"ה ודבו"וזהו סוד העבור באמת שהוא עס. ם"לח
ת "ש אמו"ם של"ש בח"ה בא"ה ואור"ה עינ"י מר"ד חצ"ם אח"ח ש"ה למ"ה רע"ם למד"חל

  : ואלה הם. ה"ה והבינ"ח ומהם החכמ"ם והם מל"ח והם לח"הם למ

  : ת"ה השבעו"ה והו"ה והי"יהי

  : ת"ש מאו"ט של"הפר

  : ב"י וער"ף שת"ת גו"ע פרטיו"שב

  : ת"ט ערבו"ישפ

  : ץ"ת באר"ץ שבועו"ו באר"שבועת



  : ע"ב ור"י טו"ת הפרט"ע הדע"ב ור"ה טו"תשע' ט

  : ל"מז' א

והנה . אחד עם ארבעה חמשה, ץ עבור אחד"ת באר"י הפרטיו"ע דינ"ב ור"י טו"ו הפרט"דעת
' ג והנה ז"ב תשצ"ו ועל כל אחד ואחד מהם תוסיף אי"ח תתע"פעמים ת' צריך שתמנה ז

ואם כן , ח יום"ימים שהם כ' ים דפעמ' תקח כל מין למינו ויהיה המספר ז. ו"ח תתע"פעמים ד
וסוד . שעות' ימים וח' גם הם ב, ו שעות"שעות עולים נ' פעמים ח' ועוד ז. תשליכם כולם

ועוד . יום ושליש' שעות ל' יום וח' ו שעות שהם ל"ח ימים ונ"ך זה מטטרון שהם כ"הנזכר חנו
חלקים שהם שעה אחת ח "ד שעולים אלף ותכ"פעמים ר' שעות פחות ז' ו הם ז"פעמים תתע' ז

' יום וח' ב חלקים חברם אל ב"שעות ותשל' שעות וישארו ה' והסירם מן ז, ח חלקים"ושמ
א שהוא המספר "ז קנ"חבר אליהם מספר גי, ב"ג תשל"שעות שהיו בידך ויעלו בידך בי

ג והוא הוא בעצמו המספר המחובר "ו תתפ"ג ויעלה בידך ו"ב תשצ"פעמים אי' המחובר מן ז
מחוברים פעם אחת ' ו עולים מד"ח תתע"ג עם ד"ב תשצ"כי אי. ט"א תקפ"עמים הכפ' מן ז
ב שעלו בכללם "ג עם הפשוטות הי"ו תתפ"שעלו בכללם ו' חבר המעוברות הז. ט"א תקפ"הכ
' א'ט'חבר ו, ימים' יום וישארו ב' ימים ז' השלך מן ט. ה"תקצ' ט' ויעלה הכל ט, ב"ט תשצ"ג

ט שנות הירח סימן "ודע לך איך ישאר מכל מחזור ומחזור של יהרי כבר נ. ו שעות"ויהיו י
  : ה הנרמז למעלה בסדרים שלהם"ו תקצ"בי

פעמים ' ואם כן מנה אותם ד. חלקים' שעות וס' ו עולים כ"ח תתע"פעמים ד' ואמנם כי כל ה
הוסף עליהם . ו לכל שנה ושנה"ח תתע"שנה מן ד' מ חלקים והם ב"שעות ור' ס ויעלו פ"כ
א "ימים ושעה אחת ושצ' שהם ד, ז שעות"ימים וצ' שנה מעוברות ויעלו ג' א בעבור ז"קנז "גי

א "והשליכם מכל המספר ונשארו שעה אחת ושצ' ד שהם ז"חבר הימים שהם ג. חלקים
ואם כן השב המספר לאחור , ו ואין לך ממה שתוציא"ח תתע"הסר מהם פעם אחת ד. חלקים

ואיך תוציא ', וישארו ג' ד' ועתה הסר מן ז. א"שצ' א' מן זיום שהנחת ויהיה הסי' ומנה עמם ז
ימים ' יום שהיו בידך ב' שעה אלא אם תחזיר המספר לאחור והוא שתחשוב ג' שעות מן א' ח

כ שלשה שמות שהם שלש "ד והם ג"וסודם בכ. ד שעות שהם יום אחד"ח שעות וכ"שהם מ
ם "ם יו"ם יו"והנה הם יו. ה"ה והי"והוה "ד יהי"י אח"ו אדנ"ח וסימנם כי לעולם חסד"אמות ע

ה "ו הללוי"ע בצלמ"ו צבו"ה אלהינ"ימי השבוע שסודם מיהו' מספר השעות של כל ז
ועוד , ג שעות"ד שעה אחת וישארו כ"חסר מן כ. ד שעות"ימים וכ' ד הם ב"כ' ב. ו"הללוה

ת אחר א עם השעה שהחזר"ז שצ"הרי בי, ו שעות"שעות וישארו י' ג גם כן ז"הסר מן כ
ו "והוצא מהם תתע. פ חלקים"שהוצאת אותה לאחור אל חלקיה שמהם חוברה והם תתר

ת "וסודו בי. ה"ו תקצ"א שהיו לך הרי הכל בי"ד חלקים חברם אל שצ"חלקים וישארו בידך ר
  : ע"ץ ושמ"ו ודעם ועל כן אתה הקב"ו ושמע"ה הקבצ"ו ותקצ"ם וסוד בי"העולמי

   

  :הקביעות והדחיות' עדן חלק ה

היו בית דין שבארץ , דע כי בזמן שהיו קובעין ראשי החדשים בכל שנה ושנה על פי הראיה
והם שבקיאים . ישראל מחשבין בחשבונות החוזים הנקראים אסטרונומי הם האיצטגנינים

ובקיאים ', ב והכוכבים הז"והיודעים מקומות קצת כוכבי רום והמזלות הי, בחכמת התכונה
ומכירים המעלות של הגלגלים , בערבי(.) עור הנקרא אלבחכמת המספר ובחכמת השי

. וקראוה החכמה הלימודית, והיא באמת חכמה מעולה. וקצוותיהם והמערכות השמימיות
ואמרו יודעיה שהיא חכמה שאינה צריכה להשתכל בגופים לפי מה שהם אבל משתכלת 



 בלתי חמרים והם פ שאותם העניינים לא ימצאו"ואע, בעניינים כלליים מופשטים מחמריהם
וזה כי במופתי הטבע ילכו , וילכו במופתיה להפך מהליכתם במופתי הטבע, פרטיים במציאותם

כמו מן האדם על החי , בם מהמאוחר אל המוקדם ויביאו ראיות מן המורכבים על הפשוטים
ומן החי על הצומח ומן הצומח על הדומם ומן הדומם על היסודות ומן היסודות על החמר 

כי הן סבות כל , וידיעת אלו הסבות הארבע נקראת חכמת הטבע. ה ועל הפועל והתכליתוהצור
ויביאו , ואמנם במופתי חכמת הלמודים ילכו בם מהמוקדם אל המאוחר. הדברים הטבעיים

, מפני שהם עניינים ידועים אצלינו יותר מהמורכבים. ראיות מן הפשוטים על המורכבים
, וכבר חלקו זאת החכמה לארבעה חלקים והם.  מן הפשוטיםוהמורכבים בטבע ידועים אצלינו

  : חכמת המספר וחכמת התשבורת וחכמת התכונה וחכמת הנגונים

ואם כן הרוצה לידע זה כפי מה שהסכימה דעת רוב החוזים ילמוד בספריהם וידענו לפי דעתם 
 באמתתו וזה שאילו היה מוצא אותו שום חכם. לא שידענו לפי מה שהוא באמת, ולפי דרכם

ל "אבל מפני שיש ספק בשני העניינים ר. ועל פי החשבון לא היו צריכין בית דין אל הראייה
לפי שאם יסכימו שניהם יחד יהיה הדבר יותר ראוי , בחשבון ובראייה הוצרכו אל שניהם

והיו חוקרים , ועל כן הסכימו לחשוב ולראות. לסמוך עליו ויותר נכון ויותר קרוב אל האמת
ומפני שאין . דין של מטה ומדקדקים על הסכמת בית דין של מעלה בקביעות ובדחיותאז בית 

שם היום ראיות אבל הקביעות והדחיות נסדרו כבר על פי החשבון הידוע מן הסדורים 
לפיכך לא אטריח עצמי לכתוב עניינים כי אם . כמו שנכתוב לפנים, והמחזורים בחזרת חלילה

אבל אגלה דעתי בו בסוד קבוע וראוי ובסוד החשבון . בורדבר מועט מספיק לכונתו בזה הח
ובסוד היות בית דין שלמטה קובעין יום ודוחין יום על פיהם , והראייה שהיו שני עדים בכלל

ואומר תחילה שהכונה בלב היא שיהיה כל איש . עם היות בית דין שלמעלה מגידין דרכו
כל שכן כשיחשוב באותם . ת קונומישראל מעיין ומביט ורואה למעלה ומתוך כך יכיר א

מפני שעל ידו מכיר את , החשבונות המופלאים המורים אמיתת המציאות הראוי לאדם לדעתו
פ שהרואים הבאים להגיד שראו את הירח במקום פלוני בצד פלוני בעת פלוני "ואע. קונו

דם כשר אבל כל א, וכל הדקדוקים ההם שהיו מדקדקים אחריהם אינם חכמים לבד' בצורה פלו
ל לעולם יעסוק אדם בתורה "כבר היתה הכונה האחרונה בזה על דרך שאמרו ז. לעדות

ואמנם סוד הקביעה והדחיה גלה . ובמצות אפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה
יי קנני ראשית דרכו קדם מפעליו "האחד מהם אמרו . ה בפסוקים שנים"לנו שלמה החכם ע

ואהיה אצלו אמון ואהיה שעשעים יום יום משחקת " הוא אמרו והשני). 'כב' משלי ח" (מאז
אלה שמם לעקר , פ שהמשיך עם אלה הכתובים פסוקים אחרים"ואע). 'שם ל" (לפניו בכל עת

כי בראשי שנים ברא , ם"י ראשי"ם שהם שנ"י שני"ת ראש"וסוד ראשי. ולשרש בזה הענין
ש "ה מרא"והנה ז, ה"ש השנ"ל רא"גם בכ, ם"י ראשי"גם בשנ. 'הא' ם את השמים וא"אלהי
  : ה"השנ

  : ת"ואלה קצת גימטריאות הם של מלת בראשי

ת "בקהל, ה"ת השע"בקלו, )חסר מלה(ה "ן השע"בעיו, ה"ת שע"במצו, ה"ת עש"במצו
, י"אשתבר, ג"תתקי) ר"ם נ"ר באברה"ח בחמ"ם ברמ"בהברא(, ן"ת השט"במציאו, ל"השמא

, ה"ה והדחי"ו הקביע"וסוד דרכ. י ראשון"בתשר, י"באחד בתשר, י"ב תשר"א, ב"י וער"שת
ו "י סודו כדור"ה קננ"וכן יהו. ת"ר ואמ"ז שק'א'וסוד מ, י"ה דחו"ע וז"ה קבו"ו ז"וסוד מפעלי
ם "והנה קד. והנה אם כן ראשית דרכו כדורו והנה כדורו ודרכו שוים הם, ו"ו רל"והוא מפעלי

והנה ראשית עם קדם ועם אז וכל מה , זד כמו מאז צדיק לעולם מאז קדם פעל יום מא"מלע
שזכר שהתורה קדמה לכל ואין צריך לומר בקדימת מעלה אבל לקדימת מערכה שהרי בה 

ואמנם אמרו בפסוק השני ואהיה אצלו אמון יורה לזה שהתורה מגדת שחכמתה . נערך לכל
אשית ודרשו בו ר, ועניינו שארית יי" ראשית חכמה יראת יי"והיא . מעולה מכל החכמות



וכן שארית חכמה יראת יי וחכמת התורה אומרת לכל באי עולם ואהיה אצלו . יראת יי חכמה
והמשיך . והעד כי תחלת ענין הדברים היא אמרו הלא חכמה תקרא ותבונה תתן קולה. אמון

הענין בקראה לבני אדם הפרטים האישים והכללים פתאים וכסילים ומעוררת אותם אל הבנת 
". כי טובה חכמה מפנינים וכל חפצים לא ישוו בה"ומשבחת עצמה . לבהערמה ואל הבנת ה

לי עצה ותושיה "ומוספת שבח לאמר ". אני חכמה שכנתי ערמה ודעת מזמות אמצא"ואומרת 
וממשכת הענין בספור . 'וכו" בי שרים ישורו' אני בינה לי גבורה בי מלכים ימלוכו וכו

 מגדת מה בינה ובין השם ואומרת כי היא קדמה ואחרי כן. מעלותיה והיותה שונאה את הפכיה
לכל בריה ובה נמצאו הנמצאים כולם והיא דבר בלתי נפרד ממנו ויש לה שתוף גדול עם בני 

ומורה הענש ". כי מצאי מצא חיים' אשרי אדם שמע לי וכו"ואומרת . אדם ומאשרת אוהביה
כל אלו " (י אהבו מותוחטאי חמס נפשו כל משנא"לשונאיה ואומרת כי ענשם מות באמרה 

  ): 'הפסוקים במשלי ח

עצמה בעוצם יופיה ומעלתה מגנה מה ] שבחת[ואחר שבחה עצמה בתכלית השבח לפי מה שמ
אשת כסילות הומיה פתיות ובל ידעה "ואמרה על זאת . שכנגדה והיא כל סכלות החמר הרע

כים בפתוי כ רוצה להדמות לה בשבחה עצמה ומפתה בתכ"והגידה שהכנגדה ההיא ג". מה
בראש מרומים עלי דרך בית "כי נאמר על החכמה . ועושה כמו שהיא עושה, ההוא בעצמו

חכמות ) "'פרק ט(ולפנים אמרה ). 'עד כאן משלי ח(' וכו" נתיבות נצבה ליד שערים לפי קרת
מי פתי יסור "ומה אומרת ". שלחה נערותיה תקרא על גפי מרומי קרת"אמרה ". בנתה ביתה

וישבה לפתח ביתה על כסא מרומי קרת "וכן על אשת כסילות אומרת ". אמרה לוהנה חסר לב 
זאת אומרת ". לקרא לעוברי דרך המישרים אורחותם מי פתי יסור הנה וחסר לב ואמרה לו

". מים גנובים ימתקו ולחם סתרים ינעם"וזאת אומרת ". לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי"
אשה זרה מנכריה אמריה "לסור מדרכי , יו לפי הכללוכל מה שבא בספר משלי הכוונה על

כמו , ולדחותה תכלית הדחיה כדי שלא ידחה הצדיק את הרשע, )'טז' משלי ב" (החליקה
כ היתה הכונה "והנה ג). 'לב' משלי יד" (ברעתו ידחה רשע וחוסה במותו צדיק"שנאמר עליו 

כמו שאמרו במשל גן . יקלהורות שכמו שראוי לדחות את הרשע כך ראוי לקבוע מקום לצד
". כי מוצאי מצא חיים"כמו שנאמר , יהושע בן לוי' פנו מקום לבר לואי בעת בא שם ר, עדן

אם כן אמרו ואהיה אצלו אמון מורה על הקביעה ואמרו ואהיה שעשועים יום יום ורמזום 
 אחד לדחות את הרשע ואחד, מפני שהם שני מיני העונג. ה"אלפים שנה לפי יומו של הקב

משחקת בתבל "ואמרה ". משחקת לפניו בכל עת"וזהו השחוק שאמרה . לקבוע מקום לצדיק
כי זהו שחוק גדול להיות שני בני אדם נבראים בבטן ). 'משלי ח" (ארצו ושעשועי את בני אדם

וזהו רמז , ויהיה זה דחוי וזה קבע לפני החכמה מפני סבות. ויהיו אחים כיעקב ועשו, אשה אחת
ועל התפלה אמרו ואל . וזהו סוד אומרם עשה תורתך קבע ומלאכתך עראי. ההקביעה והדחי

ועל סוכה אמרו צא מדירת קבע ושב בדירת . תעשה תפלתך קבע אלא תחנונים לפני המקום
והתעורר אל מה שראוי שתתעורר עליו באלו המאמרים הקדושים הרומזים סוד . ארעי

 כלומר לקבע יום שכולו שבת ליי והוא יום .הקביעה והדחיה האמתיים לקבוע יום ולדחות יום
ויום הדין נקרא מפני ענין , תרועה יום תעודה יום הזכרון יום ראש חדש ויום ראש השנה

כל פעל יי למענהו וגם רשע ליום "כמו שנאמר . שדוחין בו את כל הרשעים מעולם החיים
כי .  על הצדיקים בו ביוםוגם יקרא כן מפני שקובעין חיים). 'ד' משלי טז" (רעה זה יום הדין

וזהו גם כן סוד . כי המשפט לאלהים הוא, דין הוא נופל על חיוב הרשעים ועל זכוי הצדיקים
על כן הראיה , והעינים הם בית דין שלמעלה. שני בתי דינין אחד שלמעלה ואחד שלמטה

ושתי . ולפי המעלות הדבר הפוך. והלב הוא בית דין שלמטה על כן החשבון הוא מעיד. מעידה
עיני העולם המעיינים בכל הם שני המאורות הגדולים זה בתקופותיו בניסן וזה במולדותיו 

  : של עדן' בתשרי והחשבון משתף בין שניהן על פי הראשים והזנבות כמו שאמר לפנים בי



ונאמר שכבר . ואמנם נדבר פה בענין הקביעות והדחיות בקצור לפי המנהג על דרך הפשט
ו כפור "ולא אג, ו ראש השנה וסוכה"ז עצרת ולא אד"ו פסח ולא גה" בדהסכימו ואמרו לא

שכל זה מישר דרך לקביעות ולדחיות ואלו כולם לפי שנשאר בידו היום . ד פורים"ולא זב
ונשארו מן הקביעות . החשבון כבר נדחו ולא יפול באחד מהם היום הנזכר בו לבלתי נפלו בו

, ו לעצרת"ז אבד"וכנגד גה, ז לפסח"ו אגה" בדשאפשר לקבוע בם הזמנים הנזכרים כנגד
ואלה החמשה סימנים הם עיקר כל . ו לפור"ד אגה"וכנגד זב, ז לצום כפור"ו בדה"וכנגד אד

ואמנם שרש הארבעה הוא לאחד והוא יום ראש . סדרי השנה כי מהם נדע מה נדחה ומה נקבע
. נו שאר דיני השנה כולםועל כן נדבר בו ונניח השאר עליו כי הוא יום הדין וממ. השנה

יום כשר דחייתו , ל כבר אמרו מבואר יום פסול דחייתו יום אחד"ונתחיל ונאמר שחכמינו ז
פ שכבר אמרו שני ימים "והיות ראש השנה שני ימים הוא מדברי סופרים ואע. שני ימים

ו "כבר הודענו כי לא אד. טובים של ראש השנה כיומא אריכתא דמין וזהו הסדר הנכון הקל
אם כן איך נדע יום הקביעה מאלו הארבעה עם היות בו יודעים כי . ז"ראש השנה כי אם בגה

דע כי כונת . הנה יש שם סימני ידיעות על הדחיות ועל הקביעות ואלו הן. ו נדחו"ימי אד
ואם . הקביעה והדחיה היא על פי המולד מפני שאם לא היה המולד לא היה לנו חדש ולא ראשו

פ שיום ראש השנה כולל יום ראש חדש "ואע.  לא היה לנו שנה ולא ראשהלא היתה תקופה
אלא . הכל תלוי ביד השמש ובחשבונה, והחדש מיוחס לירח והשנה לשמש, ויום ראש השנה

שצריך ליישר דרך השנה שתמשך אחר דין המולד ולא נזכר ראש חדש אבל נזכר במקומו יום 
וזה כאילו אמרנו . מו זכרון תרועה יום תרועהולא נזכר ראש השנה אבל נזכר במקו, הזכרון

פ שאין התקופה נמשכת בשווי לחשבוננו בזה מספיק לנו "ואע, ראש הירח וראש השמש
ו שסודו "והסוד בו כי דחינו אד. המולד לקשור שני הכחות יחד בקבעינו האחד ונדחה השני

' והנה ב, ם"ל מאזני"ז מרובע בכללו מז"ז וסוד גה"וקבענו בגה, ה"ל טל"מרובע בכללו מז
רירה 'של א' ודחינו א. רכה'של ב' מזל מאזנים ולקבוע במזל מאזנים ב' בסוף נוסף לקבוע ב

' בב, וזו היא הדרך". ה יי צור עולמים"כי בי"הנפרדים ' וקבענו ה, שיורו על הזוגות' ו'ועמה ד
תנאין ' והנה ד. דוחין' אב, קובעין' בז, דוחין' בו, קובעין' בה, דוחין' בד, קובעין' בג, קובעין

ו דוחין אותו "אם נפל יום המורה על הקביעה באחד מימי אד) א. (בדבר לסימנים ואלה הם
ב שעות "ואם נפל מולד תשרי בחצי היום או אחר חצי היום שהם י) ב. (ליום הבא אחריו

ואם נפל ) ג. (פ שנפל באי זה יום שתרצה"שעות ליום או יותר מהם דוחין אותו ואע' ללילה וו
' ד דוחין אותו ליום ה"ר' ט'ג'ל'ד חלקים סימן להם פ"שעות ור' בשנה פשוטה בט' בליל ג

ט או "ו תקפ"ואם נפל המולד בסימן בט) ד. (ד קובעין בו ביום"ר' ט'ג'ל'ובפחות חלק בסימן פ
ואם ', יותר אם היתה אותה שנה פשוטה ואשר עברה לפניה היתה מעוברת דוחין אותו ליום ג

ד "ט ר"ג, ט דוחין"ו תקפ"בט, ח קובעין"ו תקפ"וסימנו בט. בפחות מזה קובעין בו ביוםנפל 
ב "ג כי הם חמש עשרה השעות הוצא מהם י"ו הוא יב"והנה בט. ד דוחין"ט ר"ג, קובעין

ח "הא למדת שהקושיא הזאת היא בין ט. שעות ותקפט חלקים' ג' והיה הסימן יום ב' נשארו ג
. חלקים' שעות וד' הוא בג' אלא שיום ב. 'ולדחיה ביום ג, לקביעה' ביום ב, לקביעה ולדחיה

הם סימני ' י' ד. שנה' הרי סימניהם הם סימני התקופות של ד' שעות וחלקים י' בט' ועל ג
שעות ' בג' וזה ביום ב. ט הם סימני תקופות תשרי והם לשעות"ג, והם לחלקים] התקופות[

ח "ה בשאר הימים כי אם כמו שאמרנו מי"ולא יקרה ז, שעות בלילה' בט' וזה בליל ג, ביום
  : וכל אלו הם רמזים מופלאים בחכמה ועיין בספרי החכמה אם תרצה לדעתם בביאור. שעות

   

  :סדרי החדשים השלמים' עדן חלק ו

מפני שהשכחה בענין , דע שהסימנים באלה העניינים מועילים מאד. והסדורים כסדרן והחסרין
והענין בם . והסימנים מזכירים לאדם מה ששכח. תו הרבה מצויהשאין אדם משתדל לדע



ודומין להם צדיקים גמורים , עניינים שלמים, להודיע שיש במציאות שלשה מינים אלו והם
ודומין להם רשעים גמורים שהם בתכלית , ועניינים חסרים. שנשלמו ודומין למלאכים

וכסדרן האמצעי לא שלמים , בינונייםועניינים . ודומין לבהמות שהם בעולם השפל, החסרון
ולרמוז על זה היו אלה החדשים הקרובים אל תשרי הבאים . ודומים לגלגלים, ולא חסרים

כי השנה הפשוטה . ושנים פשוטות ושנים מעוברות, והורה עליהם הפשיטות וההרכבה, אחריו
יא שימיה והשנה המעוברת ה. ה במלאים"ושנ, ד בכסידרן"ושנ, ג בחסרים"היא שימיה שנ

א מלכים לעולם "וסימן החדשים תשנס. ה בשלמים"ושפ, ד בכסידרן"ושפ, ג בחסרים"שפ
ודע כי הקושיא היא בשלשה . ממעוברות' חדשים משנה פשוטה וא' ונשארו עוד ז, יום' בעלי ל

חדשים בלא קושיא ' ואם כן נשארו מהפשוטה ד, חדשים לבד והם מרחשון כסלו וטבת
האחד אם יקבע ראש חדש יום אחד או שני , ואלו הם שני מיני קושיא. חדשים' ומהמעוברות ה

אבל כסדרן הוא . והשני אי זה חדש יקרא מלא לפי גלגול השנים ואי זה חדש יקרא חסר, ימים
ואם כן היה זה . ט יום"וזה כ, יום' זה ל, ב חדש היה סדורם"כי י, שהיה ראוי לולי שנת העבור

ואמנם נודע כי כל חדש . חדש אחד יפסד הסדר השוה ההואאבל עם תוספת , מלא וזה חסר
וכסדרן כשיהיה , ט הוא ראוי להקרא חסר"וכל חדש שימיו כ, הוא ראוי שיקרא מלא' שימיו ל

ולא השגיחו באדר שני בזה מפני שסדרוהו כבר בסדר הכרחי שהוא . אחד מלא ואחד חסר
 יום אחד החדש שעבר לפניו ודע שכל חדש שראש חדש שלו, ונקוט האי כללא בידך. חסר

, יום' וכל חדש שראש חדש שלו שני ימים החדש שעבר עליו היה ל. ט יום והוא חסר"היה כ
לבדו הוא שקורין אותו יום ' כי היום הראשון של החדש נמנה מן החדש שעבר והיום הב

ט "כולפי זה הכלל אחר שראש חדש ניסן לעולם יום אחד אם כן אדר הסמוך לו הוא . הקביעה
ואחר שראש חדש אדר בין הראשון ובין השני שני ימים לעולם היה ראוי שיהיו שני . יום

כי . כ מלאים הם"יום ועל כן לא נסדרו מפני התוספת של החדש היתר ואעפ' ל' החדשים ל
חסר הוא לעולם והוא , אבל אם אין שם שני, שבט לעולם מלא ואדר מלא מפני השני הנוסף

'  היה להיות החדש הנוסף אדר מפני שהיו מתשרי ועד סוף אדר הראשון וואמנם דין. ט יום"כ
חדשים לאחור והיה אדר שני שבו פורים שביעי לו ' חדשים לפנים וממנו ועד ראש חדש ניסן ו

  : גם כן לאחור

ש בסוד שם המפורש הידוע "ר המפור"ם הפו"נמצא פורים בשנה מעוברת שנקרא כן על ש
) 'ד' אסתר ה" (יום'המן ה'מלך ו'בא ה'י"והנה הרמז שאמרה אסתר . פנים ואחור אמצעי בעולם

י 'ה כ'י רא'כ"ואמר מרדכי ברוח הקדש ) 'שם יג" (י'ה ל'ו שו'ה אינ'ז"ואמר המן על עצמו 
" ה'ו מ'ה שמ'י מ'ל"וזה דומה לשאלת משה לשם ואמרו ). 'ז' שם ז" (ה'ו הרע'ה אלי'כלת

ואין , ה"וראשיהם מיל) 'יב' דברים ל" (ה'ו השמימ' לנה'י יעל'מ"אמר אליהם ) 'יג' שמות ג(
י "ר אדנ"י שהוא ש"ר שנ"ואמנם סוד העבור כולו תלוי בצורת מציאות אד. חקר להם בספרים

והוא שאין לו מזל ויש לו שבט רק הוא נחלה , ב שבטים"שהוא שבט לוי לפי יתרונו על י
שעליה נתלו כל , ה"המחשבה ממנו ונתעברה "כלומר חדוש ענין שנתעברה השנ. לשם

כמו שאמרנו שבכל . ה"ש המחשב"כלומר מרא, ה"ש השנ"ואמנם יוודע זה מרא. המולדות
היום הרת עולם והיום יעמיד במשפט כל יצורי עולם אם כבנים אם , ראש השנה היו אומרים

כעבדים אם כבנים רחמינו כרחם אב על הבנים ואם כעבדים עינינו לך תלויות עד שתחננו 
וידוע כי המשפט הוא . ויש שמוסיפין על זה אך לא יחסרו מזה.וציא לאור משפטנו קדושות

מלכים " (כי ראו כי חכמת אלהים בלבו לעשות משפט"' שנ, סבת ההעמדה ואין דין בלא חכמה
הודיעני נא את דרכך ואדעך למען אמצא חן "והוא ששאל משה מהשם באמרו ). 'כח' ג' א

שאל מה "וכן שלמה שאל לשם באמרו לו ). 'יג' שמות לג" ( הזהבעיניך וראה כי עמך הגוי
וענה לו השם , "ונתת לעבדך לב שומע לשפוט את עמך"וענה לו דרך שאלה , "אתן לך

ומשה אמר בכלל כי ". ה נתן חכמה לשלמה כאשר דבר לו"ויהו". "החכמה והמדע נתון לך"
ונאמר כי . אוי להם שישפטם הואוידוע כי השכל הוא דיין על הדברים שר. כל דרכיו משפט

יהיה ' ועל כן תשרי מלא ואם כסלו ב. ימים ראש חדש' משפט מרחשון הוא שיהיה לעולם ב



וכבר יהיה זה לעולם כשיהיה יום הקביעה . יהיה גם כסלו מלא' גם מרחשון מלא ואם טבת ב
או . שערים לפניםד "הכתוב בי, ה"בסימן בש' או יום ז' ויום ניסן יום ה' של ראש השנה יום ב

ד שערים שהן "שנים בכל י' והנה תדע כי ו. ה"ג או בח"ז אך לא יהיה כן בהיות הסימן בח"בש
שנים מהם לעולם כסידרן והוא ' וב. ה"ג זש"ג זש"א הש"ז הש"ה בש"שלמות וסימנם בש

ג לעולם "והנה בח. ג"א זח"א זח"ה הח"ג בח"חסרים וסימנהון בח' ונשארו ה. ז"בסימן הכ
ז לעולם מעוברת הרי "ה לעולם פשוטה גב"גב, ב"ב ב"ז לעולם מעוברת הרי ב"טה בשפשו

ואם . 'ג ע"זח' א פ"זח' ה ע"זש' ג פ"ה זש"ה ה"הרי ה' א ע"הח' ז פ"הכ' ג ע"הש' א פ"ג הש"ג
' כסדרן וה' שנים מעוברות וג' שנים פשוטות וסדר ז' כן יתחייב מזה הסדר להיות סדר ז

וכבר יסודר כל זה בחלק . ז בעבור חכם"ם הו"ה בפשוט חכ"רום גדשלמים וסד' חסרים וו
ה "ז, ז וזה סודם"ה וסוד הו"אלא שנרמוז בו סוד גד. הבא אחר זה ועל כן לא נאריך בו פה

ז זכרי לדר דר והוא סוד הפשוט "ה שמי לעולם הו"גד, ה זכרי לדר דר"שמי לעולם וז
  : והמורכב והוא סוד העבור

   

  :סדרי הפרשיות' עדן חלק ז

הפרשיות האלה שיעדנו להודיעם לך בזה החלק יראה לך בתחילת העיון שלא . כל שנה ושנה
אבל כשתעיין במה שאומר בו מיד תדע כי ראוי . היה צריך ליחד להם חלק לפי כונת זה החבור
ם אלא ואין ספק כי לא אצטרך להודיעך מה. וראוי היה לייחדם יחוד גדול וגמור לעצמם

והנסדרים בסימנים לא ישתנו אבל המסופקים הם . המסופקים או הנסדרים בסימנים ידועים
והנה אחבר אליהם סוד ארבע פרשיות של תפלין וענייניהם וסוד שתי פרשיות . שישתנו
ואני רוצה גם כן להודיעך כל פרשה ופרשה מכל . כי בעבור אלה ייחדתי החלק הזה. שבמזוזה

והורה לך זה הדרך הנזכרת של סדרי . נופלת תמיד ובכמה ימים לחדשהשנה באי זה זמן 
ואמנם לא אכתוב מהם כי אם ראשיהם והם הקרובים אל , הפרשיות הכפולות בתוך אלה

דע כי הפרשיות המספקות בכל שנה אם הם . מפני שמאלה תדע הנשארים כולם, החדש לבד
ו בו שום פרשה לעולם לקרוא שתי נכפלות או לאו אין אחת מהן בספר בראשית כי לא יכפל

גם אין כפולות בספר אלה הדברים כי אם אתם נצבים לשנים , פרשיות בשבת אחת שלמות
, ואין בספר ואלה השמות גם כן כי אם ויקהל פקודי לעתים. ידועות כמו שנזכיר במקומו

לה וא. ואמנם כולם הם בשני הספרים לבד שהם ויקרא ובמדבר סיני כמו שאכתוב במקומם
, ל"פס, א"בכספ, ש"קד, א"תור, ך"ימי הפסח מש' הם הנסדרים בסימנים קבועים בח

אמור אל , ואלה הם הפרשיות שאלה חלקים מהם בא אל פרעה. א"בוכר, ח"של, א"במדבר
. ראה אנכי, ויהי בשלח, בהעלותך, כי תשא, ואלה המשפטים, הכהנים ועוד בא אל פרעה

, ותקעו, קומו, וצלו, צומו, ועצרו, מנו, ופסחו,  לכל פקדוואינם צריכין פירוש כי ידועים הם
ואתחנן אחר תשעה , במדבר סיני שבת שלפני שבועות, פרשת צו את אהרן שבת שלפני פסח

טהרו , וזה בשנים הפשוטות אבל במעוברות זה סימנם. אתם נצבים לפני ראש השנה, באב
טהרו זאת תהיה תורת המצורע ביום ופירוש . והשאר כמו האחרים, ופסחו במקום פקדו ופסחו

. בספר במדבר סיני' בספר ויקרא וד' ח, ב פרשיות שכופלין אותם לעתים"ואלה הן י. טהרתו
' ואליהם הד. 'הרי ח, בהר בחקתי, אחרי קדושים, תזריע ומצורע, ויקהל ופקודי, ואלה הם

' וסודו א. ך"ו ל"והנה פרשת האזינו סימן לששה קוראים והוא הזי. מטות ומסעי, קרח ופרה
' מזה א' וזה לך האות שהיא י. 'שמות שהם א' ה ועולה ג"א ז"ן וה"ל כמו האזינו זי"ו הכ"זי

. ושביעי יקרא מן ויבא עד סוף הפרשה, ך לששה"ה ויל"ם ז"ה יו"י ז"ו א"ה כל"י ז"מזה א
ני קומי דברים שמעו חזון נחמו ותאמר עניה אנכי ר' ש להפטרות פ"ש' ו ע"ש חנ"ושמו סימן ד
הנה כבר כתבתי הסימנים שהכל הסכימו עליהם ויש סימנים אחרים ואמנם יש מי . שוש שובה

  : שלא הסכים עליהם



. 'ג ושבתותיה נ"ג זו השנה ימיה שנ"פרשיות סימן בח' סדרי השנים הפשוטות בכפילות ובד
ט "קהל הפקיד זרעו זאת אחריתו נקדש בהר ובחוק מטה בנסיעתו הציבו חלוק שקלים כ

  : ז בו"בו החדש כ' ג בו פרה כ"בו זכור י' ב הפסקה ו"בשבט אדר א

קהל הפקיד זרעו זאת אחריתו נקדש בהר ובחוק לחוק ' ה ושבתותיה נ"ה ימיה שנ"שנת בש
א בו פרה "בו זכור י' ד הפסקה ד"ז בשבט אדר ג"בלק מטה בנסיעתו הציבו משה שקלים כ

  : ה בו"ח בו החדש כ"י

קהל הפקיד זרעו זאת אחריתו נקדש בהר ובחוק לחוק ' ד ושבתותיה נ"ה ימיה שנ"שנת גב
  : ה"פרשיות בסימן בש' בלק מטה בנסיעתו הציבו משה ד

א זרעו זאת אחריתו נקדש בהר ובחוק מטה בנסיעתו "ה ושבתותיה נ"א ימיה שנ"שנת תש
  : ט בו" כב בו החדש"ו בו פרה כ"בו הפסקה ט' ז שקלים בו ביום זכור ח"הציבו חלוק אדר ו

ג מלבד הציבו משה שהוא כפול שבט "א וסדריה בסימן בח"ד ושבתותיה נ"ז ימיה שנ"שנת הכ
החדש בו ' ג בו ניסן ז"בו פרה כ' ו בו זכור ט"בו וי' ו הפסקה ב"ה בו אדר ה"שקלים כ' ד

  : ביום

 'ג מלבד הציבו משה והיא בסימן ב"א וסדריה בסימן בח"ה ושבתותיה נ"ג ימיה שנ"שנת זש
  : ג"ט בו והשאר בסימן בח"שקלים כ' ז שבט ז"הכ

' ז בשוה והציבו משה כפול אדר א"א וסדריה בסימן הכ"ג שבתותיה נ"א ימיה שנ"שנת זח
פרשיות תמיד ' ט בו וסימני ד"ב בו החדש כ"ו בו פרה כ"בו הפסקה ט' שקלים בו ביום זכור ח

ו "ד בי"ו וד"הם אבל ט' י חדשים או הם סימני ראש"ו ואמנם זבד"ד ובי"ו ד"ו ב"בהפסקות זט
  : ר"ה מבוא"הם סימני ההפסקות וז

  : פרשיות' סדרי השנים המעוברות בכפילות ובד

' ד לחוק בלק מטה בנסיעתו הציבו משה אדר א"ג ושבתותיה נ"ה זאת השנה ימיה שפ"שנת בח
  :  בוה"ח בו החדש כ"א בו פרה י"בו זכור י' ד הפסקה ד"ז בו אדר שני ג"ב שקלים כ"א

ה "ד שקלים כ"ה מטה בנסיעתו הציבו משה אדר ראשון ג"ה ושבתותיה נ"ז ימיה שפ"שנת בש
  : ג בו החדש א בניסן"בו פרה כ' ו בו זכור ט"בו וי' ו הפסקה ב"בו אדר שני ה

  : ז"ה מטה בנסיעתו הציבו חלוק והפרשיות בסימן בש"ד ושבתותיה נ"ז ימיה שפ"שנת גכ

ט בו אדר שני "ז שקלים כ"ה הציבו משה אדר ראשון ו"ותיה נה ושבת"ג ימיה שפ"שנת הש
  : ט בו"בו החדש כ' ג בו פרה כ"בו זכור י' ב הפסקה ו"א

ז "ה כל הפרשיות חלוקות ואין בם סדר כפול אדר שני ו"ג ושבתותיה נ"א ימיה שפ"שנת הה
  : ט בו"ב בו החדש כ"ו פרה כ"בו הפסקה ט' שקלים בו ביום זכור ח

ה לחוק בלק מטות בנסיעתו הציבו משה והפרשיות בסימן "ה ושבתותיה נ"יה שפה ימ"שנת זש
  : ה"בח



ג והנה "ז ופרשיותיה בסימן הש"ה וסדריה בסימן בש"ג ושבתותיה נ"ג ימיה שפ"שנת זח
  : ד שערים"נשלמו י

  : סימני הפרשיות

בא ראש נח לך הראה חיים נולד יצא בשליחותו בישיבתו קצו נגש החייהו שם בראיתו 
בשליחות שמעי משפט לקח מצות בנשיאותו קהל הפקיד לקרוא מצות בשמן זרעו זאת 
אחריתו נקדש כהן בהר ובחוק מדבר נשא העלותו שלח לקח לחוק בלק פנחס מטה בנסיעתו 

  : דברי תחנונים השמיע רואיו שפט ביציאתו בביאה הציבו משה האזינו מברכתו

  : דרכי הסדרים

, שבט' וארא בא, בטבת' מקץ ט, כסלו' תולדות ג, נח ד מרחשון, שריבת' וילך ו', ג פ"שנת בח
, בתמוז' פרה ז, בסיון' במדבר ב, באייר' תזריע ומצורע ג, בניסן' ויקרא ה, אדר' ויקחו ו

  : ה בו"נצבים כ, באלול' באב שפטים ד' הדברים ו

' וארא א, בטבת' מקץ ב, בכסלו' תולדות ג, במרחשון' נח ד, בתשרי' וילך ו', ה ע"שנת בח
ד בסיון "אייר נשא י' ניסן קדושים א' פקודי באדר שני תזריע ג, באדר ראשון' ויקחו ו, בשבט
  : ג בו"באלול נצבים כ' באב שפטים ב' בתמוז הדברים ד' קרח ה

בשבט ' בטבת בא ו' בכסלו ויגש ז' במרחשון תולדות ב' בתשרי נח ד' וילך ו' ה פ"שנת בש
' בתמוז דברים ד' בסיון קרח ה' באייר נשא יד' בניסן זרע צרעת א' גבאדר ויקרא ' ויקחו ד

  : ג בו"באלול נצבים כ' באב שפטים ב

בשבט ' בטבת בא ו' בכסלו ויגש ז' במרחשון תולדות ב' בתשרי נח ד' וילך ו' ז ע"שנת בש
' ח גבסיון קר' באייר במדבר ה' ניסן קדש ו' זרע א' באדר ב' באדר ראשון פקודי ב' ויקחו ד

  : ח בו"באלול נצבים כ' באב שפטים ז' בתמוז מטה מסע ב

בשבט ' בטבת בא ו' בכסלו ויגש ז' במרחשון תולדות ב' בתשרי נח ג' וילך ה' ה פ"שנת גכ
' בתמוז דברים ד' בסיון קרח ה' באייר נשא יד' בניסן זרע צרעת א' באדר ויקרא ג' ויקחו ד

  : ג בו"באלול נצבים כ' באב שפטים ב

בשבט ' בטבת בא ו' בכסלו ויגש ז' במרחשון תולדות ב' בתשרי נח ג' וילך ה' ז ע" גכשנת
' בסיון קרח ג' באייר במדבר ה' בניסן קדש ו' באדר שני זרע א' באדר ראשון פקודי ב' ויקחו ד

  : באלול' באב שפטים ז' בתמוז מטה מסע ב

בשבט ' בטבת בא ג'  ויגש דבכסלו' במרחשון ויצא ג' בתשרי נח א' האזינו ג' א פ"שנת הש
בתמוז מטה מסע ' בסיון קרח ב' באייר במדבר ד' בניסן זרע צרעת ה' באדר ויקרא ז' ויקחו א

  : בו' באלול נצבים כז' באב שפטים ו' א

בשבט ' בטבת בא ג' בכסלו ויגש ד' במרחשון ויצא ו' בתשרי נח א' האזינו ג' ג ע"שנת הש
' בסיון בלק ז' אייר נשא ב' בניסן כהנים ג' באדר שני מצורע ה' באדר ראשון ויקרא ו' ויקחו א

  : ה בו"באלול נצבים כ' באב שפטים ד' בתמוז דברים ו



בשבט ' בטבת בא ד' בכסלו ויגש ה' במרחשון ויצא ז' בתשרי נח א' האזינו ג' ז פ"שנת הכ
' בתמוז מטה מסע ב' בסיון קרח ג' באייר במדבר ד' ניסן זרע צרעת וב' באדר ויקרא א' ויקחו ב

  : בו' באלול נצבים כה' באב שפטים ד

בשבט ' בטבת בא ה' בכסלו ויגש ו' במרחשון ויצא ז' בתשרי נח א' האזינו ג' א ע"שנת הח
חקות בסיון ' אייר נשא ד' בניסן כהנים ה' באדר שני מצורע ז' באדר ראשון פקודי א' ויקחו ג

  : בו' באלול נצבים כז' באב שפטים ו' בתמוז מסעי א' ב

בשבט ' בטבת וארא א' בכסלו מקץ ב' במרחשון תולדות ד' בתשרי נח ז' האזינו ח' ג פ"שנת זש
' בתמוז דברים ו' בסיון חוקות ז' אייר במדבר ב' בניסן זרע צרעת ג' באדר ויקרא ה' ויקחו ו

   :בו' באלול נצבים כה' באב שפטים ד

' בטבת וארא א' בכסלו מקץ ב' במרחשון תולדות ד' בתשרי נח ו' האזינו ח' ה ע"שנת זש
בניסן קדש ביום ראש חדש אייר נשא ' באדר שני זרע ג' באדר ראשון פקודי ד' בשבט ויקחו ו

  : בו' באלול נצבים כג' באב שפטים ב' בתמוז דברים ד' בסיון קרח ה' יד

בשבט ' בטבת וארא ג' בכסלו מקץ ד' במרחשון תולדות ה' נח ובתשרי ' האזינו ח' א פ"שנת זח
בתמוז מטה ' בסיון קרח ב' אייר במדבר ד' בניסן זרע מצורע ה' באדר ויקרא ז' משפטים א

  : בו' באלול נצבים כז' באב שפטים ו' ומסע א

שבט ב' בטבת וארא ג' בכסלו מקץ ד' במרחשון תולדות ה' בתשרי נח ו' האזינו א' ג ע"שנת זח
בסיון ' אייר במדבר ב' בניסן קדש ג' באדר שני תזריע ה' באדר ראשון פקודי ו' משפטים א

  : בו' באלול נצבים כה' באב שפטים ד' בתמוז דברים ו' חקת א

  : הנשארים כולם למבין) שהם(הנה כבר נשלמו דרכי הסדרים וידוע שעם ידיעת אלה יוודעו 

ע מהם מן הנשארים נסדרו כולם בסדרים הכרחים דע כי אלה הפרשיות הנזכרות ואשר יווד
שישתנו לפי הזמנים בענין קריאתם בבתי מדרשות לתינוקות של בית רבן ובבתי כנסיות 

והם המון העם . בעבור מי שמעלתם פחותה מאד ממעלת התינוקות הלומדים כל ימי השבוע
קים במקום אשר לא יחשבו שיש מעלה אחר מעלת העולים לקרוא בספר תורה שלשה פסו

וזה מפני שתאמרנה הנשים . שבחר בו הוא או אבותיו הדומים לו או פסוקים רבים כמו שיזדמן
ואילו קבע זו הקביעה בבית . ראו פלוני כמה הוא מעולה שיש לו מקום קבוע לקרוא בתורה

אם גברא רבא הוא והיה דורש באותם הפסוקים שיקראם לבד היה יותר ראוי לאיש , מדרשו
לפי דעת משכילי עם , ירד ממה שעלה) פחות(ולא ידע כי יותר , הלל במעלות שואההוא המת

והנה חכמים אמרו לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור . הידעים עבודת השם מה היא
ואמרם תרגום מפני שיפורשו יותר כי . ם"ת מאד"שם ודם שמו, שנים מקרא ואחד תרגום

וזאת הפחיתות שקראוה בעליה מדרגה . עד שיובןהמליץ יקרא תורגמן והוא שמפרש הענין 
" לפני שבר גאון ולפני כשלון גבה רוח"כמו שנאמר . ומעלה ודרגא שאחריה תביר לעולם

ראיתיה מוחזקת ביד חכמי העיר הזאת שבה חובר זה הספר עד שנמשכו ). 'יח' משלי טז(
מות כמותם מפני ובחרו להם מקו. אחריהם עמי הארצות אשר לא ידעו בין ימינם לשמאלם

ומי ששמו אברהם יעלה בענין אברהם ומי ששמו . שמירת גבורת הקנאה ויכלו עליהם ונצחום
יצחק בענין יצחק ומי ששמו יעקב בענין יעקב ויהודה בענין יהודה ויוסף בענין יוסף וכן 

ואני אומר כי מי שעושה מעשה עשו היה ראוי שיעלה בענין עשו וכן . השאר לפי בחירתם
ל כי מי שקורא קרית שמע בלא ציצית "וזה דומה לי למה שאמרו חכמים ז.  והמבין יביןהשאר

ועל כן יעדתי להודיע הנה ענין התפילין . ובלא תפילין הרי הוא כמעיד עדות שקר על עצמו



וידוע כי מי שתקן הסדרים סדרם בעבור ההמון מפני שישמעו . והמזוזה מפני הפרשיות שבם
פ שאינו מספיק "עד שלא ידמו לגויי הארץ ואע, בענין סדרי התפלותלעתים שום דבר תורה 

  : באמת כבר מועיל מפני מציאות קצת מנהג כסדר

הכתובות בתפילין של , והיה, שמע, והיה אם, קדש, ואמנם ארבע פרשיות שבתפילין שהן
וארבע פרשיות בתפילין של יד והן הן בעצמם אלא שנכתבין ומונחין , ראש בארבעה בתים

כלום לא נצטוינו עליהם בעבור שנניחם בראשינו ובידינו ולא נשגיח במה שכתוב . בבית אחד
והראוי לכל שלם להניחם בזמנם ולעיין במה . כמה שנניחם ולא נקיים מה שכתוב בם, בהם

והיא הדרך הישרה והנכונה . שכתוב בם ולקיים מצות הדברים שהיא מצות השם באמת וכונתו
' ואם כן נמצאו כולם י. והיה, שמע, פרשיות השנויות בתפילין והן' זה בוהנה במזו. ללכת בה
וכל אלה רמזי סתרי תורת . חוץ לגוף' על הגוף וב' ח, בשער' ביד וב' בראש וד' ד, פרשיות

קדש לי כל בכור פטר כל רחם "והשתכל תחלה אמרו . אמת להביא את האדם בם לחיי עד
והבהמה גם כן . נין הבכור ידוע שהוא השכל האנושיוע". בבני ישראל באדם ובבהמה לי הוא

בסוד ארבע חיות , ורבים כמוהו" אדם ובהמה תושיע יי"הם בני אדם הדומים לבהמות כענין 
ועל הרקיע . המרכבה אשר כולם דמות פניהם פני אדם והם אדם וחיה ובהמה ועוף וכלם אדם

יציאת מצרים וענין פסח ואכילת ובפרשת קדש זכרון . גם כן דמות כמראה אדם עליו מלמעלה
ונאמר . ת"ץ הדע"מצה ומצות שמירה בבל יראה חמץ ולא שאור שסודם ראש מצח בסוד ע

ונתן הטעם ואמר שהכונה בכל זה היא אחת והיא כדי " והיה לאות על ידך ולזכרון בין עיניך"
שגיחים ואנחנו בלתי מ". למען תהיה תורת יי בפיך"באמרו , שתהיה התורה מצוייה בפיך

וכל "ובפרשת והיה כי יביאך זכר הענין הזה עוד והוסיף סוד הפדיון באמרו . בכונה הזאת
ובראשונה הגדה לבן מפי האב ובשניה שאלה מפי הבן לאב ". בכור אדם בבניך תפדה

". על כן אני זובח ליי"שנאמר , וזביחת הבכורות נתינת טעם. והתשובה הודעת יציאת מצרים
יצא ממצרים הוא עובד לפרעה ולמצרים ועדיין הוא עושה חמר ולבנים וידוע כי מי שלא 

ואמנם . והנה רחם תחת חמר ובנים תחת לבנים ובכור תחת בכור והוא כרוב. ונטבע בם
ועליו נאמר . מצות ידיעת סוד הייחוד בכל מקום הראוי ובכל זמן הראוי, בפרשת שמע

ת והיה אם שמוע מצות האהבה ובפרש]. התמידי) [התמות(הקשירה והכתיבה והלמוד 
, והייעוד הטוב עליהן נתינת המטר בעתו כל זה לעושי רצונו. והעבודה בכל לב ובכל נפש

למען "והשיב ענין הלמוד והקשר והכתיבה והוסיף נתינת טעם באמרו . והפכו לעוברי רצונו
ל ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע יי לאבתיכם לתת להם כימי השמים ע

ומורה שהיום ותמיד הארץ הנזכרת היא נחלת , של מלת להם לראייה על הנצחות' וה". הארץ
והיא הארץ העליונה הגבוהה . ובלכתנו אנחנו בניהם בדרכיהם נירשנה. אבות שכבר ירשוה

והזקנים של דורנו זה לא השגיחו להשתדל להרויח אותה . מכל הארצות המעולה מכל המעלות
אבל אותה מאסו וזאת דרשו עד שנשקעום בהבלי , רץ הגבוהה ההיאהמעלה הגדולה של הא

  : השם יורנו הדרך הישרה ונלך כולנו בה על דרך האמת. הפתאים

   

  :סדרי ראשי חדשים' עדן חלק ח

וכבר הודעתיך שאבנה אותם על שמי . והמועדים והצומות וימיהם כמו שסודרו מימים קדומים
  : עוברים ויהיו סימנים על זה לפי דרכםשנים מ' שערים פשוטים וז' ואשים ז

  : 'ם'ה'ר'ב'א' י'פ' ל'ע' ש'ד'ח'ת'נ



ואצטרך לחבר אל זה סדרי המולדות . ח"ז חלילה עד מחזור רע"ויתגלגלו מתחלת מחזור רס
ואצטרך להחל בסדרי המחזור הכללי מפני שבו השערים הכוללים . וענינים אחרים לפי הצורך

ענינים ' ט בג"ט מלות לכל מחזור שמורים על סדרי י"י, זורכל סדר וסדר של כל מחזור ומח
' בשבת והחדשים חסרים וניסן ג' ג שמורה שראש השנה ב"כמלת בח, לכל מלה שהיא סימן

  : וזה דרכם

  : ג מ ח ז רים"מחזורי הירח י

  : ו"עב עשי עשי דחה נמ נלא תשפ רס

  : ז"חה נער נלא תדא שפ שנמ שתב רס

  : ח" עשי רסדא שנמ שנמ תב עבש עשי

  : ט"נמ תשפ עשפ עשי תה עחד נער רס

  : ע"שי שתב חעב נער לא שנה שנמ ר

  : א"עד עשי דחה שנמ נמ תדא עשפ רע

  : ב"נה נלא תרא עשפ שי שתב העב רע

  : ג"שפ שנמ שתב העב ער עשי לחה רע

  : ד"תב עשפ עש עשי חה נער נלא רע

  : ה"שי העב נער נלא דא שנמ שנמ רע

  : ו"תב עשפ עשי רעלא דחה שנמ שנמ 

  : ז"נמ תדא עשפ עשי שי חעב נער רע

  : ח"שפ שנמ שתב חעב ער לחה שנה רע

' יח' יו' יה' יג' יב' י' ט' ז' ה' ד' ב' ב שנים הם פשוטות והם א"כבר התבאר לך למעלה שי
ט זו "מסומנות בכל מחזור ומחזור של יוכולם ' יט' יז' יד' יא' ח' ו' והם ג' והמעוברות הם ז

  : אחר זו

נתחדש על פי . אבני שהם. ט מפעל"ג י"י. על כל הם. לב יהוקם על. עם כל גובהם. נזרי מעל
  : אברהם

  : זחא זשא הכז השא גבה בחג בשה שנים פשוטות

  : 'נ' ת' ח' ד' ש' ע' ל

  : ז ז ה ה ג ב ב תשרי וסוכה



  : ב ב א א ה ד ד צום גדליה

  : ז ז ה ד ד צום כפורב ב 

  : אב אב וז וז דה גד גד חשון

  : ג גד א אב ו ה הו כסלו

  : ג גד ד ה ב א ב חנוכה

  : ד הו בג גד זא ו זא טבת

  : ו א ה ו ג א ג עשרה בטבת

  : ה ז ד ה ב ז ב שבט

  : וז אב הו וז גד אב גד אדר

  : ה ה ד ה ב ה ב צום אסתר

  : ו א ה ו ג א ג פורים

  : יסן ופסחא ג ז א ה ג ה נ

  : בג דה אב בג וז דה וז אייר

  : ד ו ג ד א ו א סיון

  : ב ד א ב ו ד ו עצרת

  : הו זא דה הו בג זא בג תמוז

  : ז בתמוז"א ג א א ה ג ה י

  : ז ב ו ז ד ב ד אב

  : באב' א ג א א ה ג ה ט

  : אב גד זא אב הו גד הו אלול

  : ד"לשמו שלם סו.  עם ראש דבורד"ה יו"לעס. לא לגלם גם לא לבור. חדשתי סוד צרכי צבור

  : שנים עבור' זחג זשא החא השג גכז בהה בשז ז

  : 'פ' י' א' ב' ר' ה' ם

  : ה"ז ז ה ה ג ב ב תשרי ור



  : ב ב א א ה ד ד צום גדליה

  : ב ב ז ז ה ד ד צום כפור

  : אב אב וז וז דה גד גד מרחשון

  : ג גד א אב ו ה הו כסלו

  : ו ז ד ה ב א ב חנוכה

  : ד הו ב גד זא ו זא טבת

  : בטבת' ו א ד ו ג א ג י

  : ה ז ג ה ב ז ב שבט

  : וז אב דה וז גד אב גד אדר א

  : אב גד וז אב הו גד הו אדר ב

  : ה ב ה ה ד ב ד צום אסתר

  : א ג ו א ה ג ה פורים

  : ג ה א ג ז ה ז ניסן ופסח

  : דה וז בג דה אב וז אב אייר

  : ו א ד ו ג א ג סיון

  : א ו א עצרתד ו ב ד 

  : זא בג הו זא דה בג דה תמוז

  : ז בתמוז"ג ה א ג א ה א י

  : ב ד ז ב ו ד ו אב

  : באב' ג ה א ג א ה א ט

  : גד הו אב גד זא הו זא אלול

כשתרצה למצוא סדרי השנה כולה לכל מה שאתה צריך לדעת מעניינה המתגלגלים חלילה 
 ממחזורי הירח או ממחזורי השמש או דע תחלה כמה שנים יש לנו מהיצירה או. לעולמי עד

ואמנם אם תדע חשבון . ואם תדעם כולם יהיה יותר נכון. מחשבוני השטרות או מזמן החרבן
ואחד מהם התחלה ועל ההתחלה האחת עם ' אחר שתדע לכל א, היצירה ממנו תוציא השאר

אדריכך ואמנם מפני שיהיה קל עליך כל החשבון . הזמן שאתה בו תוכל להוציא מה שתרצה



וזמן היצירה בכמה שנים אנו , ובמה שאנו בו היום מהם, לדעת התחלות המחזורים השנים
במהרה בימינו יבנה , וכן זמן החרבן, והתחלת זמן השטרות וכמה יש לנו משנותם, ממנו היום

וגם יהיה לנו שם חדש ולב חדש , מנין חדש, בית המקדש חדש ונתחיל מאז למנות מעת הבנין
  : כי יתן יי את רוחו עלינו במהרה יהיה בימינו אמןורוח חדשה 

  : ו"מחזור רס

  : ו א"ט מולד תשרי שנת ל"א קצ"ג יזי"לחמה כד בח

  : ז ב"ה מולד תשרי שנת ל"ז תתרע"ז לה"לחמה כה הכ

  : ח ג"ה מולד תשרי שנת ל"ד תתע"ז יב"לחמה כו בש

  : ט ד"פ מולד תשרי שנת ל"ב ש"ה יא"לחמה כז בש

  : ה' ו מולד תשרי שנת מ"ה קע"א יהי"לחמה כח זח

  : א ו"ב מולד תשרי שנת מ"ז תתרנ"ז לג"לחמה א גכ

  : ב ז"א מולד תשרי שנת מ"ה תקס"ה לב"לחמה ב בש

  : ג ח"ז מולד תשרי שנת מ"ב של"ג יו"לחמה ג זח

  : ד ט"ו מולד תשרי שנת מ"א תתקמ"א להי"לחמה ד הש

  : ה י"שרי שנת מב מולד ת"ח תשמ"ה יב"לחמה ה גכ

  : ו יא"ח מולד תשרי שנת מ"ה תקל"ה לז"לחמה ו זש

  : ז יב"ז מולד תשרי שנת מ"ג מ"ג לו"לחמה ז זש

  : ח יג"ג מולד תשרי שנת מ"א תתקב"ז לגי"לחמה ח הכ

  : ט יד"ט מולד תשרי שנת מ"ח תשי"ה יז"לחמה ט בח

  : יה' ח מולד תשרי שנת נ"ו רכ"ג יו"לחמה י זש

  : א יו"ד מולד תשרי שנת נ"ג כ" לדז"לחמה יא הכ

  : ב יז"ק מולד תשרי שנת נ"א תת"ה לאי"לחמה יב בח

  : ג יח"ו מולד תשרי שנת נ"ט תנ"ג לו"לחמה יג זש

  : ד יט"ה מולד תשרי שנת נ"ו ר"ג יד"לחמה יד הש

  : ו"נשלם מחזור רס



  : ם"י מחזורי"ג ראש"ג מולדות לי"ואלה הם י

  : ו" רסט"א קצ"ז יזי"ד רס"ג תשצ"יג

  : ח"ט רס"ח ש"ט לו"ד רס"ב תתק"ל

  : י"ט רס"ה תי"א יד"ד רע"ט תתרי"לז

  : ב"ט רע"ב תקכ"ג לג"ד רע"ז מ"יה

  : ד"ט רע"א תרל"ה לאי"ד רע"ד קנ"לד

  : ו"ט רע"ח תשמ"ז יו"ד רע"א רס"יב

  : ח"ט רע"א תתנ"לה

  : ת"ג מולדו"ם לי"י מחזורי"ג ראש"נשלמו י

  : ט וחוזרים חלילה לחשבון מרצו ואפריל חדשי הגוים"ר יואלה הם סימני הפסחים למחזו

  : יבא פסח יבא פסח

  : 'באפרילי שנת א' בב' ב במרצו שנת ב"בכ

  : 'באפרילי שנת ג' בי' במרצו שנת ד' בל

  : 'ט במרצו שנת ה"בי' באפרילי שנת ו' בז

  : 'ו באפרילי שנת ח"בט' באפרילי שנת ט' בד

  : 'ד במרצו שנת י"א בכ"באפרילי שנת י' בב

  : ב"באפרילי שנת י' ג בא"א במרצו שנת י"בכ

  : ד"באפרילי שנת י' ה בט"ט במרצו שנת י"בכ

  : ו"ח במרצו שנת י"ז בי"באפרילי שנת י' בו

  : ח"ו במרצו שנת י"ט בכ"ד באפרילי שנת י"בי

  :  חלילה תמידט שנים של המחזור בפסחים לחדשי הגוים וחוזרים"נשלמו י

שנים ממחזור חמה ויש לנו ' ויש לנו ה, ה שנים ליצירה"אלפים ומ' דע כי אנחנו היום בסוף ה
ח שנה לכל "פ מחזורים מן כ"ומחזורי חמה נשלמו מהם ק. ו ללבנה"שנים ממחזור רס' י

א ונשלמו בשנה זו שהיא שנת "שנים ממחזור קפ' ואם כן אנחנו עתה בה. מחזור ומחזור
יי "והרמז בו , ל"ח אל פע"פ מחזורי חמה ויצא העולם מן כ"נשלמו ק' כי בשנת מ. ה"חמ

כי הלבנה . ללבנה' ליצירה ושנת ה' ח לחמה ושנת מ"והיא היתה שנת כ". ה יסד ארץ"בחכמ



שנים ממחזור ' ועל כן נשלמו היום בסוף זאת השנה י. ה מחזורים"ה רס"השלימה בשנת הל
ואם כן . ו שנים ממחזור מחשבון השטרות"ויש לנו אלף ותקצ. א"שנים ממחזור קפ' ו וה"רס

ויש לנו . ה"ו יעלו המ"תקצ' ט עם א"תמ' וזה שאם תחבר ג. ט"תמ' התחלתם היה משנת ג
ב שנה קודם "ח והן קע"תתכ' ואם כן התחלתו היתה בשנת ג. ז שנה"מחשבון החרבן אלף ורי

והנה עתה בראש השנה . מבוקשועל אלה החשבונות הנזכרים תמצא ה. אלפים' תשלום ד
ה והיא שנת עבור והיא "וסדר השנה בסימן זש. ו שנה"אלפים ומ' נתחיל למנות לפי היצירה ה

י "או"א דבלעם "וסימנך סוף קר. א"למחזור חמה של קפ' ו והיא שנת ו"א למחזור רס"שנת י
ואמר , נך עודוסימ. ה"ל י"ו א"ם מ"י משיחי"או, )'כג' במדבר כד" (ל"ו א"ה משמ"י יחי"מ
ולשטרות נתחיל . ו"ם שמ"ם חיי"י אלהי"או, )'לז' דברים לב" (ו"ר חסי"ו צו"י אלהימ"א"

, "חרי'וראית את א"וסימנך . ח שנים"ו שנים ולחרבן נתחיל ונמנה אלף ורי"ונמנה אלף ותקצ
 כי אז" י"ה אהרן לבית לו"פרח מט"ט וסימן "א איתיהיב להון והיא שנת המ"וסוף הגלות ארכ

  : יהיה התלי נברא חדש והיה הלוי לכהן

והיא ". אחד היה אברהם"' וסימ, ג לשערים"של אברהם שהיא שנת י' והנה נתחיל למנות מן ה
א למחזור "ה שהוא בי"של דח' והוא סימן ה, ה"י אברהם אשר הוא בר מא"גם כן שנת אלה

בשני מיני המחזורים א סימנים הנרמזים "ה הקודם לו בסימנים גם כן בי"ובסימן זש. ו"רס
פ וזה מן "ג ומשלימין במלת ש"ג מחזורים שמחילים מן בח"ז תיבות לסימני י"ג של זה רמ"הי
  : ו"ה היא שנת מ"ל י"ג חדשיה שנת א"ולזכרון השנה אכתוב כל המולדות של י. 'עד פ' ת

  : ח מולד תשרי"ה תקל"א מולד חשון לז"ו רנ"יא

  : ולד כסלוד מ"ו תתרמ"ז מולד טבת לג"ז תשנ"יד

  : ע מולד שבט"ח ת"לו' ט מולד אדר א"ט תרפ"יז

  : 'ו מולד אדר ב"ט תתקע"ט מולד ניסן לב"י תרפ"יג

  : ב מולד אייר"א ת"ה מולד סיון להי"ז קי"ל

  : ח מולד תמוז"א תתק"א מולד אב י"א תרכ"לג

  : ד מולד אלול"ב של"יד

ומהלך . ה חלילה"ט בח"י גו"אדזודע כי מהלך סופי המולדות בחלקיהם מתגלגל תמיד בסימן 
זה בשנים נפרדות והכל חוזר , י"ה ד"ד גט"ב ח"ז ג"ב א"ו האזו"סופיהם בשנים מתגלגל כך די

ואמנם בשתי אותיות שבם . ה וזה בזוגות"י ט"ט חד"ז ג"ב ח"ו באזו"ה אי"ט. חלילה תמיד
ט לעולמי "אל רט "ובראשי המחזורים מתגלגלים בסופי חלקיהם מן ר. מתחילין בם משלימין

ומאלה הסימנים שכתבתי . מחזורים יושלם שם אחר שלם בשני זוגות ובשני נפרדים' ובד. עד
  : פה וממה שקדם להם בעניינים אלו תמצא חפציך

   

  :ת"הער' עדן חלק ט

ובהיותה נבראת מסוד הקשת אשר היא בעלת . עבור הנקבות וסבותיו ומציאות הטפה ברחם
, הענן המימיי הלח והחצים אשר תורה על הארץ בהראותה הכלהצבעים כולם באמצעות עב 



יתגלה בזה החלק עם ברית מילה וברית לשון ואות השבת ואות הקשת ואות התפילין והאותות 
אין ספק אצלי שכבר התבאר לך . והמופתים ואיסור והיתר ומעשה בראשית ומעשה מרכבה

, בספרים אינן מבוארים לפי מה שהןשמיני החכמות הכתובים , ביאור גמור בלתי מסופק כלל
לא ישיגו , ואפילו חכמי הענין הכתוב הנמצא בספר במין ממיני החכמות. לכל מי שיעיין בם

. כונת המחבר עד שישתכלו בדבריו השתכלות מופלאה בזמן רב ורוב עיון עת אחר עת
 הרוב ואולי אחר. ובהיותם עושים בלמודם בם משא ומתן עם זולתם עם רב וחבר ותלמיד

ויורהו מה שהתחדש לו וישא ויתן , יתחדשו למעיין עיונים חדשים שיחדש וילמד את חברו
וכבר ידעת . וכן עם התלמיד עוד יפלפלו זה את זה, עמו ויוסיפו שניהם מדע במה שהם בו

מלמד . יוסי שאמר הרבה למדתי מרבותיי ומחבריי יותר מהם ומתלמידיי יותר מכולם' מאמר ר
ואין ספק . ל רבנים וחברים ותלמידים"ו לא נשלם לו כי אם על ידי שלשתם רששלימות למוד

ואחר שהענין כן והחכמות בעלי מינים . שהמבקש להיות תלמודו מתקיים בידו צריך לשלשתם
, רבים איך יחשוב בעל חכמה אחת להבין בחכמה אחרת רחוקה ממנה בתכלית הרוחק מדעתו

חכמות ערך ולא דמיון כלל כל שכן אם נוסף על זה שנוי כי אין בין שתי ה. או מתוך מה שלמד
כי זה ירחיק הכונה . לשון או שנוי מכתב או שנוי דעת מן הדעות המשונות שימצאו בין שניהם

  : בידיעת המחבר יותר ויותר הרבה

והנה ראשית . יותר עמוקה ידיעתן מידיעת החכמות הנגלות, וכבר ידעת כי החכמות הנעלמות
ואם לא יגיע בם . הוא שידע דרכי המכתב והלשון שבם לומד מה שלומד, ד דברלמידת כל לומ

לא יתכן שיוכל להשיג כונת , אל מדת היותו ראוי להקרא יודע וחכם ונבון במה שלמד מהם
ואם יחשוב . שום מחבר שחבר בם ספרו וכוון להודיעו ליודעי מכתבו ולשונו בחזק ידיעה

מחשבתו חולה נוטה למות וצריכה , לתי הידיעה הנוספתהמחשב דבריו שכבר השיג כוונתו מב
ואחר שידע הלומד דרכי המכתב . רופאים ורפואות להבריאה עם רפואת חלאיה הגדולים

וזה כי ידיעת . אך זה שיבין יהיה כולו לפי הוראת פשטי הספר, והלשון שבם למד בכל מקום
ואמנם לפי מה .  תחילההלשון אשר זכרנו עם המכתב אינה מוקדמת כי אם להבין הפשט

והיא דרך שניה ראויה לקדימה גם . צריך אדם אל ידיעה אחרת בלשון, שצריך לדעת בחכמות
אבל לפי הדרכים החמישה . כדי להגיע בה אל הבנת פירושי העניינים הכתובים בספרים, כן

 הנשארים אשר יבאו לך בסוף הספר בענין חותם בתוך חותם ישתנו הידיעות והצורך אליהם
וכבר רמזנו בשנוי הלשונות קצת רמזים במה שעבר . בידיעת אמת הלשונות שנויים רבים מאד

ובכלל במה שקדם לו דברנו בענין היצירה . של אוצר' ל בחלק ט"חלקים ר' בחלק הראשון בט
ועל כן בעל הקבלה קבל שסוד מעשה מרכבה באמת הוא ענין . שרשו סוד הדבור והיצור

ומי . פ שאין כל הדעות מסכימות על זה"אע, ת הוא ענין היצורהשמות וסוד מעשה בראשי
ולא ידע כי לא בחרב ובחנית יהושיע ", שלא השיג אמתת דבר זה יקשה עליו בחרב ובחנית

  ): 'מז' יז' שמואל א" (יי

והרב המורה אמר כי העניינים האלוהיים יפלו עליהם קושיות חזקות מפני רוב העלמם ממנו 
ואמנם העניינים הטבעיים עם היותם נעלמים מאד . חלשות שבלבו להשיגםומפני רוב חזקתם ו

ואמנם העניינים הלמודיים אין בהם מחלוקת . ממנו אין העלמתם כהעלמת העניינים האלהיים
ואם כן אחר שידע . אבל הסכלים אינן מבינים לא זה ולא זה. בין המשכילים בשום פנים

. לשאר הידיעות והחכמות ואז יתכן שיבין וידיןהמשכיל אמתת המכתב והלשון יכניס עצמו 
התפרסמו בה שנויי הדעות הרבות עם היות התלמוד שהוא , ואתה יודע כי חכמת התלמוד

והיו שני מינים ממנו והם תלמוד ירושלמי ותלמוד , תורה שבעל פה פירוש תורה שבכתב
ושים לפירושים עד פיר] התלמודים) [והונחים(ועם היות המשניות קודמים לפירושי , בבלי

ועם כל זה אתה יודע כי מין . וכל זה שלא להתרחק מן הפשט, שהוצרכו לפסוק עליו פסקות
כל שכן באמרם לשון תלמוד לחוד . חכמת הדקדוק הלשון רחוק מאד ממין חכמת הגמרא

והמשניות , הדבור בם בתכלית צחות לשון הקדש, כלומר שהמקראות, ולשון מקרא לחוד



. ואמנם התלמוד רובו תרגום ובו גם כן לשונות אחרות רבות משונות. הרבהנמשכו אחריהן 
ועוד גם אתה יודע שדרכי התלמוד וכל שכן דרכי התוספות עם היותם דברים רודפים ענייני 

והנה אם כן מיני החכמות . מין חכמתם בתכלית הרוחק ממין חכמת הטבע, המקראות כפשוטם
ומן חכמת ) מאת(.ממין חכמת הלימודים ומין חכמת ומן חכמת הכשוף רחוק מאד , משונות

והנה תדע שאפילו מין . הקימיא רחוקים מאד ממין חכמת האלהות לפי שתי הדעות שבהן
רחוק מאד בתכלית הרוחק ממין חכמת האלהות לפי , חכמת האלהות לפי דעת חכמי הקבלה

כגון דיעות , בותוכל שכן שהוא רחוק מאד לפי שנוי הדעות הר. דעת חכמי הפילוסופיאה
וזאת היתה כונתי . המשנים ודיעות המשלשים ודעות בעלי התארים ושאר הדיעות המשונים

בכל מה שאמרתי בזה החלק להודיעך שאני לא אדבר לך במה שייעדתיך לדבר בו לפי הדעות 
ואתה בחן הדעות . אבל אדבר בו לפי דרך הקבלה במה שנראה לי בו שהוא האמת. המשונות
הטובות מהן ולא ארחיב לפרש בדבר ממנו פירוש אחר ממי שלא קדמו לו באמתיות ובחר לך 

כי דברי . ההקדמות שקדמו לך או לדומים לך ממי שהוא אחד עמנו בשווי ובשרש ובצורה
אצלו מבלעדי היותו שלם במה שזכרתי יהיו כדברי המקובלים מאמתת מתן תורה אצל 

י כי אם מינית כהשגחה אשר במין הסוס המאמינים שאין ההשגחה באדם משום צד אלוה
  : והחמור לא פרטית בשום ענין זולת הטבעית הזמנית

ואחר שהודעתיך על דרך הערה על מה שראיתי שהיה ראוי להעירך עליו אשוב לדבר במה 
דע כי אין שם עיבור מורה על הרכבה כמו סוד . שיעדתי לדבר בו בקצור דברים וברוב ענין

 דבר מורה שיש שם דבר שזולתו פועל בו ובועלו מעבר דבר אחד כפי וההרכבה ההיא, הריון
והדבר הפועל בנפעל והבועל הנבעל מורה לנו לפי מציאותנו . מה שנגלה לכל חי מדבר ומעבר

ויקרא בעל . שמפני שיש לו אברים בולטים מושל ושולט על מי שאיבריו שוקעים, אנחנו
ואם כן נמצאת אומר שכל הנקבות . קבותהבליטה בשם זכרות ובעל השקיעה יקרא בשם נ

נבעלות ומתעברות ונושאות בבטנם עובריהם עד זמן קבוע הכל לפי מזג הבריה אשר הוטבעה 
ואתה יודע כי ענין הבעילה הזאת הנרמזת הוא . וכל הזכרים בועלים ומעברים, בכיוצא בזה

משלשת חלקי הגוף גם אתה יודע שמקום הזרע לבועל הוא בחלק שלישי , ענין אחד שוה לכל
וכן האשה המקבלת הזרע היא מקבלת אותו גם כן מלמטה ואחר . ל מחלקי ראש בטן וגויה"ר

כך עולה הזרע עד זמן קבוע למעלה מבית הקיבול ואחר כך יורד עד שיוצא מן השער אשר בא 
ואתה יודע . והבא דרך הרגלים יצא דרך הראש והבא דרך שער הראש יצא דרך הרגלים. בו

הקרובה לעיבור היא התאוה ולולי מציאות התאוה לא היה שום זכר מתנועע להזדווג הסבה 
ואם כן התאוה אשר כבר ייחסוה אל הסבה מפני חום הדם הטבעי שבו שהוא . עם שום נקבה

שהוא מניע חוש לראות בלילה או ביום , מקור לו ונמצאת מאיתו במציאות האור הבא מן האש
וידוע כי התאוה בגימטריא . אוה לפעול כל פעל שיפעל בתאוההיא מביאה לכל מת, בבית אפל

והתאוה והחשק בדבר סבה נולדת במשכיל מאור , עצם הדבור, עצם הזהר, עצם האורה
וכן עד הגיע הדבר למי שהוא . והאור הוא האור הפנימי מאור ממנו, כי היא אור מאור, השכל

צאהו בכל נמצא בכל העולמות והוא וזה הדבר כבר תמ. סבה ראשונה לכל נמצא וממציא תמיד
וגם סבתו תורך סבתה עד שההכרח , שמציאותו תורך בעיינך בה העיון הראוי סבתו

תשתלשלנה הסבות מסבה אל סבה עד שיגיע בם אל סבה אחת שהיא ראשית כל הסבות 
והעד שכבת זרע הכללית האנושית המינית . כי לא יתכן שילך הדבר אל לא תכלית, ותכליתן

רק . א תכלית הכללים כלם על דרך המציאות מצד אחת ועל דרך השלמות מצד שניכי הי
  : לקצת חלקית והם השלמים] שהיא[הראשונה כוללת כל מינה והשניה פרטית ומינית 

סבות למציאותו ושם סבה סוג עליון כולל ארבעתן והם ' והחכמים אמרו שיש לכל פועל ד
ר הורונו שכל חמר עליון או תחתון יגיע מחמר וידוע שכב. החמר והצורה והפועל והתכלית

בעל החמר ההוא קבל ממנו חמרו על ידי , שכל מי שנמצא. פרטי אחרון אל חמר כללי ראשון
וכן אמרו בצורה בעל החמר וכן בפעל עד הגיע הדבר מזו הצורה הפרטית האחרונה . גלגול



והו פועל כל פועל ונפעל וכן קרא. האנושית אל הצורה הראשונה שקראוה צורת הצורות כולן
ואם כן הנה נשאר הדבר תלוי בסבה הראשונה . תכלית התכליות כולן' ואמרו שהוא יתע. לעד

ועל כן . לכל שהוא השם יתעלה והוא פועל החמר שהוא סבה ראשונה לכל החמרים כולם
. ם בעצמה ומדת גמילות חסדים מדת הגלמים בעצמה"ם מדת החמרי"היתה אצלנו מדת הרחמי

קראו הגמל והחמור בשמות אלה להודיע שהגלם והחמר הם דברים מוכנים לישא כל משא ונ
והצורה , והנה החמר נושא הצורה עליו כמו שישא הגמל את רוכבו. קל וכבד לפי מהות הנושא

תנהיג את החמר ותתקן צורכי חיותו ומזונו ותיקוניו ותעמידהו על הטוב שאפשר לו ולה כמו 
וכבר נאמר כי הסוס טפלה לרוכב ואין הרוכב טפל לסוס . וס לסוסושיעשה גם כן רוכב הס

ר "עם היות החמ)] הבא' כמוזכר בעמ(דוממית ) [תממית(ודבקות החמר והצורה הגלגלים 
, ם ותמצא שוים"ר עם הגל"שתף החמ, א מטריא"והגוים קראו החמר הראשון פרימ. א"נבר

וסוד . ד והוא ראשון ונגזר מראש"י אח"וסוד ג', ותמצא הראשון בגי' בעד ב' או תחליף פ
ה "ת ההתחל"ד אהב"ה תמי"י בקש"ת הקש"ת במד"י הקש"ש בדמ"ת המקד"ה בי"ש השנ"רא
ה נמצאו החמר והצורה נקראים "ר והצור"ר החמ"ש צו"ר הא"ה חמ"ה שב"ש המחשב"רא

ד הנה יחס השמש "ן אח"ר ראשו"ד חמ"ת האח"ד קש"ש האח"ש שר"ש החד"רא. בשם צור
נמצא שתכלית הכל הוא מה . ח בשני העניינים הנקראים ראשים זה משתנה וזה מתחדשוהיר

וכל התולדות ראוי לייחסם לו על זאת הצורה ונקראו אב מוליד . שהוא ראשית הכל ובידו הכל
נמצא שסוד העיבור הם התאוה והחבור המוציא התאוה התענוגית לפעל והתנועה , הכל

יותר שמוספת חום על חום והחום המרתיח הוא סבת הקושי המולידה החמימות והיא הממהרת 
ועם רוב הקושי והתענוג . והוא סבת תנועת הלחה הקצפית שבה נתקבצו כל החלקים העבים

ורוב החום יצאו חלקי הלחיות מגבולם וממקומם הטבעי וימשיכו אחריהם כל כחות הגוף 
וישליכו החץ ) למיתר(תר ויתדמה המתקבץ לחץ וכח האברים לקשת והחום הי. בכלל ופרט

שהוא הטפה הכללית הנעשת כלל אחר היותה פרט מתוך הקבוץ הכללי שקבצה מן הכחות 
והיתה הטפה הכדורית כח התנועה מכל חלק וחלק שבדיק והסוללה מן העצים ומן . כלם

החבלים ומן הבדיל והעפרת המכבידים הארגז ובנוחה תפעל בכבדותה ובחומה ולא תשקוט עד 
ל הפועל והנפעל התחממו ורוב החום "טפה ברחם כי האברים של שני החלקים רשתפעל ה

מייבש ומקפיא ומעצר ומקבץ הדברים הלחים ויתעבו וישובו החלקים המפוזרים חלק אחד 
וגוף אחד מקובץ ויפסיד כל חלק וחלק צורתו הראשונה ותתהוה לכלל המקובץ צורה מחודשת 

  : דוממית תחלה

 שפכה בלשוננו נאמר על מי שאינו מורה זרעו כחץ מפני שזה לא ואתה יודע כי שם כרות
וכן שם פצוע דכא נאמר אצלנו על מי שביציו שהם כלי הזרע ממועכין . יוליד כדומה לו

ודע כי מה שאמרה . ומדוכין עד שלא יוכל הזרע להתמזג בם כראוי עד שיוכל להוליד כמוהו
 הוא רמז למי שאינו מוליד בעצמו תולדה ,"לא יבא פצוע דכא וכרות שפכה בקהל יי"תורה 

ואחר שקבל חומר . שכלית שאינו ראוי לבא בקהל השכלים שהם קהל יי והם בני העולם הבא
לקבל צורת הצמיחה ושב ] כך[הזרע הצורה הדוממית האנושית הניעוהו עוד אברי אמו אחר 

, ור מתקופה לתקופהנזון ממזון האם ומדמה ושואב תמיד ומתגדל ועולה בבטן אמו ממדור למד
ואחר שעלה יורד ומתגלגל ומתנועע . ומקבל כח החיות עם הכנותיו מכחות אמו שהיא חיה

חדשים טפה זאת יצאת לאויר העולם ועודנה ' ולסוף ט. לצאת מן המקום אשר השער שבא בו
או . צומחת והיא חיה ומתפרנסת לפי רכוך אבריה מדבר רך והוא מדם השדים הנקרא חלב

וזה מפני שרוחו מעוטה ונשימתו חלושה היא צריכה חזוק מדבר , וא רוח בטבעואמור שה
עד שיתחזקו אברי הטפה הסרוחה הזאת ויתעבו ויתקשו ויהיה בם עוד כח , קרוב למינה ורך

ואמנם מדרך זו תבין צורת האדם ואמת . התולדת כמו שהיה במי שהמציאה וכך הדבר הולך
 סבה מהסבות הקרובות אשר למציאות כל נברא מכח ותדע שהקושי הוא, מציאותו ומהותו

והעד עליה . ת החמה הפועלת בלחיות צבעים ודמיות אויריות"ש שהוא כח השמשי"התשמי
ומשתתפת עם עב הענן , צורת הקשת הנקראת בזה השם מפני הקושי שהיא מדת הדין קשה



תורה הקשת המימי הלח ומתחדשים תמיד בסבתה הצבעים והצמחים אשר הם מהחצים אשר 
וכבר היתה נתונה בענן מעת . המתחדשת להתראות לעינים עם היותה נכרת באויר הלח תמיד

וכבר נאמר בסוד הרקיע אשר בו הקשת נראית . ולולי היא לא היתה טפה בעולם, היצירה
ל "וכתיב על הקשת בדברי רבותינו ז. הוגלדה טפה האמצעית וקראו כל הרקיע טפה, צבועה

ה "ת ביהו"י השמו"אשר סודו האמת בשנ, ת"ן השמשו"ברים שנבראו בישהיא אחת מן הד
. ם כלומר השתי המידות נכרות בתחלת מחשבה בעשרה דברים הנזכרים שם ודעם"אלהי

  : את קשתי נתתי בענן והיתה לאות ברית ביני ובין הארץ. יג"אמר בתורה ' והשם ית

  : והיה בענני ענן על הארץ ונראתה הקשת בענן. יד

וזכרתי את בר יתי אשר ביני וביניכם ובין כל נפש חיה בכל בשר ולא יהיה עוד המים . טו
  : למבול לשחת כל בשר

והיתה הקשת בענן וראיתיה לזכר ברית עולם בין אלהים ובין כל נפש חיה בכל בשר אשר . טז
  : על הארץ

" ר על הארץויאמר אלהים אל נח זאת אות הברית אשר הקמתי ביני ובין כל בשר אש. יז
עד כאן נשלמה פרשת הקשת עם היות לה ראשית עניינים והם ויאמר אלהים ). 'בראשית ט(

ויאמר אלהים זאת אות הברית אשר אני נתן ביני וביניכם ובין כל נפש . יב. ועוד' אל נח וכו
והנה החזיר הענין פעמים כדי לעורר המבינים אל מה שתחת ". חיה אשר אתכם לדרת עולם

ובאה אחר ענין שפיכות דמים משותף , ת הברית הזאת אשר בין מדת הדין ובין בני נחענין או
אבל לאברהם ולבניו . ואחריו גם כן בא גלוי עריות וזה כלו לנח ולבניו, עם פריה ורביה

ואות השבת בין יי ובין . והן ברית מילה וברית לשון, נתחדשה ברית חדשה כוללת שתים
שאינה נוהגת מן , תר כללית מאלו ואות התפילין יותר פרטיתעל כן הקשת יו. ישראל לבד

והאותות והמופתים היו מאז ונעלמו ועתידים . הדין אלא לבעל גוף קדוש כאלישע בעל הכנפים
אבל אות ברית מילה עם כל בר . ואות שבת ואות תפילין לעתים, להתגלות ודומים בזה לקשת

יתר הכונה בו ככונת צורת קשר של תפילין ואיסור וה. ישראל נגלה לעצמו ונעלם מזולתו
כן הקשר . ושביד לפנים נקשר פעם וניתר פעם, שקשרו בראש לאחור קשר נקשר בלי כתר

והקשר . העליון צריך המשכיל שידבק בעליונים ויקשר בם עד שלא יתיר בם מהם לעולם
  : ליוהתחתון פעם ידבק בו לפי צרכו אליו ופעם יותר ממנו לפי מעלת עצמו בערך א

ת "ה דמו"כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם כן מראה הנגה סביב הוא מרא"ונאמר 
ם הנמצאים "ת הד"וסודו מראו, כמו שזכרנו במקום מחלק אוצר). 'כח' יחזקאל א" (כבוד יהוה

ר שגם היא כבוד "ת המאו"והיא מד, כי הם יעידו על הדם הטמא והטהור ועל כחם. בכבד
. ינו קשורות למעלה ופעם יכוונו בזנבות ופעם בראשים ואות הנחש לעדודע כי כחות. השם

ועוד היד מצורעת כשלג . וכן ואז יהיה למטה בכפו, "שלח ידך ואחוז בזנבו"מענין אמרו 
והנה שבתי מקרר ומקשה , והמים נהפכים לדם ויהיו לדם ביבשת, שמתחת כסא הכבוד

 עם חמימותו וזה לפי חמר הלחות ולפי ומקפיא גם כן עם יבשותו כמו שהאש מחמם ומיבש
ואלה העניינים מי שרוצה לדעתם בארך יקרא קצת ספר אותות השמים ויעיין . פעלם בם

. בקצת עניינים אלה והמה נמצאים בספר החי, ל"יהודה הכהן ז' במדרש החכמה שחבר ר
הסבה כי זה לא רמזתיו אלא מפני . ומתוך רוב למוד הספרים יתבארו רוב הספקות לאדם

סוף דבר הכוונה בכל חי מדבר בבריאתו היא להביאו אל . הבא אחר זה' שאודיענה לך בחלק י
הכרת קונו וזה גם כן להחיותו לעולמי עד ולפיכך צריך שתשתדל להכיר מה שבא בענין סוד 

ברית מילה תורה על היצור שהיה לפי תולדתו . ברית מילה וסוד ברית לשון שהם שני עניינים
וכן ברית לשון רמז להיותו ערל וצריך למול גם כן לפיכך היה . ך למול על כל פניםערל וצרי



ר והרב המוליד "ם מהאב"שתי בריתות אלו כולל אברהם ומשה האב המוליד הגוף הוא אברה
ם על כן היה אברהם אבינו ומשה רבינו ושניהם עמודי העולמים "ה והוא הש"הדבור הוא מש

  :  והלשון מביאנו לחיי העולם הבאוכן האבר מביאנו לעולם הזה

תאות , ושהסבות עם היותן רבות, ואחר שהתבאר לך סוד העיבור תדע איך נתעברה אמך ממך
, והיא ששרשה בכבד שבו כח טיט הדם הטבעי החם, המשגל הטבעית היא היתה הקרובה

, להושמה קרי והמלאך הממונה עליה שמו לי, שהוא מניע הטפה שממנה נהיית ונעשית בריה
וראוי , וזה מפני שהמשגל הנקרא עין הדעת טוב ורע הוא ענין מאוס. שנאמר מקרה לילה

ואם כן אין עתו כי אם בחשך . להתבייש בעת הפעל מכל עין רואה ומכל אזן שומעת בכל צד
עד שאין ראוי הפעל ההוא בפה בשום , כי הוא גלוי עריות על כל פנים, ובלילה או בבית אפל

והוא הלח וחציו נוגעות בלבבות , שת הנבראת מקושי ניצוץ השמש בעב הענןוהיתה הק. פנים
. דמות המוקש לי, קשותי, ופירשו בה קשתי" את קשתי נתתי בענן"ונאמר עליה . סבה גם כן

הנה "שנודע סודו מאמרו , והוא שנאמר עוד בדמיון הנבואה שמראה הנבואה כמראה הקשת
וטעם שני נתן ". בעבור ישמע העם בדברי עמך"באמרו ונתן הטעם , "אנכי בא אליך בעב הענן

שזה לא היה אפשר עד , באמרו בסוף אחר עבור הים ביבשה" וגם בך יאמינו לעולם"באמרו 
כן מראה "והסוד שנאמר שם הוא נגלה מאמרו ". ויאמינו ביהוה ובמשה עבדו"יציאת מצרים 

וזה שכבר ". ות כבוד יהוההוא מראה דמ"וגלה הנביא הדבר כשאמר מבואר ". הנגה סביב
, התבאר במופת בספר אותות השמים כי הקשת אינו דבר לעצמו אבל דמות צבוע אנו רואים

פ "י שסופיהם הנעלמים ל"ל שד"כסוד השם א, והחמר שלנו גם כן צבוע באותה המדה בעצמה
ואם . ב"ם הל"פ הוא גל"והנה הכבד נגלה וסוד ל. ה"ד והנגלים סודם ההוי"ד וסודם ההפס"מ

וניצוצי השכל עוברים , ודם הלב גלם המח, ם"כן נודע שהיה דם הכבד גלם הלב והם הפני
בנקבי המח ומכים בנקבי הלב וממנו עוברים אל הכבד ועולה החשק ונדבקים הגלמים בצורות 

ומתראים ונגלים לאדם המשכיל על ידי , ובאלו הן מיד מתגשמות בגלמי הגוף, החשוקות
  : הליחות' הצבעים אשר בגלמי ד

ואמנם האוירית והמימית שהם הדם והלחה הלבנה הם קרובות למראה יותר והן מקבלות 
) הסוד(והנה הנעלם מן ). י"ל שד"א(רוקה 'ם י'חורה ד'בנה ש'דומה ל'והסוד א. ניצוצי השכל

הנה הכל מטטרון שר הפנים והוא , י מטטרון"וסוד שד, ר"ד והנם ש"ת ו"ן ל"י] י"שד[
ואם הוספנו או גרענו . וכבר דברנו בסודו במה שעבר ונדבר עוד במה שיבא. ע"ת זר"שכב

ועל כן היה ראוי לכרות אתנו . ה"ה וז"מזה לזה חבר אתה זה עם זה והשתכל בזה ובזה ותבין ז
ודין . ת שמהם מהותנו והברית כרותה בצורת השתי וערב"ע חיו"שסודו ארב, ה"ת מיל"ברי

שלא יתכן , ולהדבק ברוחנית ממנה שהיא ידיעת השםהוא לכרות זאת הברית הגופנית 
כלומר אם לא ידע אדם מעשה . 'ברית עשו'והוא ', שתי וערב'שיתגלה השם עד שילקחו דרכיו 

ומי יעיד על מעשיו שבתי ואותותיו שהם . ובמה ידעהו בברית לשון הקדש, השם לא ידעהו
והישיבה , והשבת סימן תשובההמנוחה והקבוץ והדבוק ושביתת מעשה הפזור היא אות שניה 

ויום המנוח רמז . והתנועה סימניה יגיעה ועיפות ואין תכליתה כי אם מנוחה, סימן לימוד
ועל כן , לזכור ברית עולם שנה ונפש, ועל כן באה הזכרה בקשת. למנוחה נצחית מושבעת

 בו הזכרון וכן התפילין היו לאות ולזכרון וכל אות ומופת שבא בשום מקום הכונה. היתה לאות
  : שלא נשכח מה ששכחנו

כי הם , ת הם שראוי לאסור קצתם ולהתיר קצתם"י האותיו"ר שסודם כל"ר והת"ואמנם איסו
וזה שראוי לאסור תאוות בהמיות ולהתיר תאוות אלוהיות כלומר שראוי . ת"ד התאוו"סו

 לאסור את שהותר בטבע ושהטבע שהוא מעשה בראשית שהם בגופים תאות ההמשכה אחר
. והטביע בגופים כחות ורוחות מניעות הגופים עד שירדפו זה את זה ויולידו כמותם, התולדת

ואם לא היו , והדין היה עם הטבע לעשות זה כי הגלם הטבעי כדורי רודף קצתו את קצתו



, ולא עוד אלא שאם תעיין בטוב תמצא שלא היו נמצאים כלל. התאוות כבר היו הגופים כלים
ולפיכך הוצרכנו . לם טבעיים והווים ונפסדים היה הטבע הוא האלוה בהכרחואם היו הדברים כ

לדעת שיש דבר . אל ידיעת חכמת האלהות הנקראת מה שאחר הטבע שהיא מעשה מרכבה
ומה שהטבע אסרו וקשרו ושמהו בבית הסהר והוא הכיר שכל , אחר הטבע והוא הפועל הטבע

ב התירו שם בשם שאינו גוף "ח ול"ך מד נופל בו בשם השם שנפל בו ואסרו הטבע תו"כב
והדין עם השם להתיר חבלי החשק השכליים . ולא כח בגוף והוא שם השכל והשכל בעצמו

כי חשק השכל התגלגל עד בריאת המקרים עם המצאת , התאוות הבהמיים] הקושרים[
אבל עשה תחבולות . העצמים ולא חפץ להשאיר עצמים שהם שכליים בכח קשורים בטבע

ולאסור ולקשור כחות הטבעים ,  תורות וצווה מצות למוטבעים להתיר קשריהם בהםוהורה
, ח אברי האדם"והעד שמצות עשה כנגד רמ, עד שיגיע לכל נמצא חקו וחלקו הראוי לו. בם

ה "וראוי להתירם ללמוד ולהרגיל בחכמות ומצות לא תעשה שס, שראוי לקשרם מיתרון דינם
 שראוי לקשרם תחת כח השכל עד שלא יעברו ימיו של אדם והם חלקי הזמן, כנגד ימות החמה

לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם "וראוי להתירם ללמוד כמו שנאמר . לבטלה
" אם לא ברית י יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי"ועוד נאמר ). 'ח' יהושע א" (ולילה

וחקות שמים וארץ , יה הם מעשה מרכבהוהנה הודיענו בזה כי התורה ודרכ). 'כה' ירמיה לג(
  : הם מעשה בראשית

הנה כבר כללתי לך גם עניינים רבים בזה החלק וגם אוסיף עליהם בבא אחריו שמהם תתעורר 
כי קשרתי אלה באלה מפני . על תעלומות חכמה עם מה שבשאר הספר הזה מעניינים אלו

צורך בעיינך באלה ובאלה ולא תחסר דבר מן ה, שתתעורר על אלה מאלה ועל אלה מאלה
וכבר ידעת מה שקרה לארבעה חכמי ישראל כמו שאמרו עליהם ארבעה נכנסו . פעמים רבות

, "פרדיסו"והוא שם לחכמת האלהות שהוא מקיום התענוג וכך קראו הגוים לגן עדן . לפרדס
, שיגווזה כי כל דבר שהאדם תאב אליו להשיגו ומ. ועניינו שהוא ניכר מאליו שהוא מקום עדון

וזה יקרה לכל דבר שיש בו חסרון השלמות . והוא עומד קצת זמן בהשגתו עמו כבר מואס בו
לא ילאה כח השלם אם תאב בו ואינו משיגו , בין מצד המושג, הראוי לו בין מצד המשיג

ואם יכנסו מונעים . ואם השיג ישמח במה שהשיג, אבל יוסיף תענוג ברדיפתו, ברדפו אחריו
אם משיג את משיגו יניעהו עד שלא ישקוט ולא ינוח מן , כי המושג. ום שניהםביניהם לא יסבל

והמשיג יביאהו החשק . אבל יעמידה על חזק עצמותה תמיד עד שתמצא בפעל. העדר ההשגה
ל על הוראת חשק החושק "ועל זה הסוד חובר שיר השירים ר. לבקש עד שישוב אל השגתו

והיא , וחשק החשוק את החושק, הם בטבעיםלפי דמיון החושקים את חשוקי, את החשוק
  : ובאו בו משלים מורים על מציאות המונעים שביניהם ועל סודם. בדמיון חתן וכלה

וצריך שיזהר מניצוצי , ואמנם כל מי שנכנס לפרדס צריך להיותו נכנס בשלום ויוצא בשלום
ו לו עניינים שהם ואם ירא. האור כדי שיראה מה שצריך לראות ולא שיציץ ויהיה נפגע או מת

כי יש , דבר אחר אין ראוי לו שיחשוב שזה אחר וזה אחר ויאמר בליבו שיש שם שתי רשויות
ואם מטטרון יושב וכותב זכויותן של ישראל פעם אחת , בזה כפירה באמת וסכלות במציאה

" היושב על חוג הארץ"ואין יש ישיבה למעלה הוא אמת אבל הישיבה ההיא קיום כמו , ביום
וכיוצא באלו הדברים כך ). 'ד' תהלים ב" (יושב בשמים ישחק אדני ילעג למו) "'כב' עיה מיש(

כי באלו הידיעות יותרו הקשרים והספקות ברוב , ראוי ללומדם ברוב דברי חכמי העולם
ולא יביאוהו פשטי , העניינים המדומים וישאר האדם עם שכלו בשלמות ועם תורתו באמתות

האחת שיאמרו כי הכרח . אבל יעזרהו וידין בשתי מדות, ך הנכונההכתובים אל הרחקה מהדר
הדבור חייב לומר דברים שלא היה ראוי לחשבם כל שכן לאמרם כמו שאמרו דברה תורה 

והשנית שידע שאפילו אם היה שם דרך זולת זאת הנמצאת בלשוננו . בלשון בני אדם
לא שראוי לכל חכם לדעת שזה ולא עוד א. ובמכתבנו היה ראוי להעלימה מן ההמון בכל צד

. הענין כלו כונת השם שרצה לגלות דברים נעלמים לחכמים ולכסות דברים נגלים מן הפתאים



ואין האדם נמשך בזה אל , כמו שזכר הרב בחלק שלישי מן המורה בהקדמה שלפני המרכבה
 אחר הרצון האלוהי ואחר כונתו שהיא המביאה את השלמים לידי השלמות ולא היה אפשר

צדיק לעולם ב ל ימוט "כמו שנאמר , שישתמשו הרשעים באור הגנוז הנקרא משכן הארץ
  : וזה הרמוז והדומה לו הוא עיקר התורה ושרשה). 'ל' משלי י" (ורשעים לא ישכנו ארץ

   

  :'עדן חלק י

זה החלק העשירי ידבר בתולדות הנולדים מן התנועות ומן הזמנים לפי המקומות ולפי הזמנים 
תמיד באמצעות נטיות הגלגלים ועלייתן וירידתן אחר הראש והזנב במזלות הגלגל והקצים 

כתוב בספר . השפלים באמצעות האור והחשך] כחות[כוכבי לכת המחייבים ' וכוכבין עם ז
נחוניא בן הקנה ולחבריו הדומים לו והוא אחד מן הספרים ' הבהיר שהוא הספר המיוחס לר

ברכיה ודרש מאי תלי זה דמות ' ישב ר'. טובים שבהםהמעולים שבכל ספרי הקבלה ומן ה
עד לב "ומאי גלגל זה בטן ומאי לב זה דכתיב בהו" קווצתיו תלתלים"ה דכתיב "שיש לפני הקב

וזה כתוב בו וסודו אצלנו תלי בעולם כמלך . 'ב נתיבות פליאות חכמה"ובו כלולים ל" שמים
, ת"ת תולדו"ודע כי סוד תליו. מלחמהלב בנפש כמלך ב, גלגל בשנה כמלך במדינה, על כסאו

, ע"השפ, ם"וסוד הכשפי. ם"ה וסודה כשפי"ת התולד"וסוד דמו, ה"י תולד"וסוד התל
ל שהוא "ת ישרא"כי ראשי. ם"י הש"בחצ, ק"ם החש"ב, ם"והנה הכשפי. ן"החשק, ן"הכשפ

הנה ו. ה"ה שהיא מית"ותמצא תכל, ם"י הש"ח והוא חצ"ך המשי"ראש התורה וסופה סודו מל
ע והוא "ף ר"כי כל גו, ן"ף השט"ת הגו"ת שהם בנו"ן בכלו"ן וסודו חשק"ח חת"ך המשי"מל
ש שהיא בעלת "ן בנפ"ת כשפ"וכל דמו. ל"ר הגדו"ב המאו"זנ, ל"ב ער"ן וסודו זנ"ע לב"זר

דמות כמראה "ת ודמותה דמות מלאך שטן והוא שטן והוא מלאך המות והוא יצר הרע "מדו
וכל קשר וקשר והקשרים . וזהו התלי שהוא ראשית הקשרים כלם, "אדם עליו מלמעלה

. שהשמש מביט נכחו בראשית מהלכו, בעולם שהתלי בו כמלך על כסאו הם בראש הגלגל
היות זנבו בועל זנב בתולה , והיא הנקודה הראשונה של ראש מזל טלה אשר יתחייב ממנו

. ד שמות הקדש"ם והוא יו" וחיית"ה מו"ל בתול"והנה נתלו על מז. ה"ופועל בה ומעברה תחל
מצד הפשוטות של ' מצד הפשוטות וכ' מצד הכפולות וח' וכן הם י, שמות יולד בן אחד' ומכל ב

חבר אליהם מלת , ן"ח וסוד אוני זי"ל, וסוד כחי". י וראשית אוני"כח"והנה סימנם . הפשוטות
שנאמר כי אם לבינה , האםה והיא "ה והיא הזנ"ן בינ"וסוד זי, ת"ת ותמצא סודו ראשיו"וראשי

ואחת היא לאמה ברה ליולדתה שנאמר אמור לחכמה אחותי את ואם , תקרא והחכמה אחות
ראשית ". ראובן בכרי אתה כחי וראשית אוני יתר שאת ויתר עז"והסוד . לבינה תקרא

והנה יתר שאת יתרון נשיאות הזרע . זרעיתותי אותיות תאויות כי התאוה ראשית מציאותנו
  : ז יתרון הקושיויתר ע

ובתחלת חשקו . ודע כי כח התלי הוא כח בא מהשם יתעלה ופועל תחלה חשק בראש התלי
, מעלות שלו' ומתחיל מזנב דגים שהוא החלק האחרון מן ל, להתנועע הוא שהולך מטלה לדגים

ודגים מתקרב אל ראש התלי , ומתנועע התלי מן הזנב ההוא ונכנס בבטן דגים לצד ראשו
ודגים גם . ה מעלות שהוא תוך מעלותיו"לי בבטן דגים זרע בעל הכחות כלם ביומשליך הת

ומקבלים אותו כוכבי לכת ממנו והם עוד מקיאים . וכבולעו כך פולטו, הוא מקיא הזרע ההוא
אותו ומקבלים אותו השפלים כולם כל מין ומין מהם לפי הכנתו וכל איש ואיש מהמין כפי 

פ שבא בו דרך הזנב "א שדגים פוגע בראש התלי ראש בראש ואענמצ. מזגיו ועירובי יסודותיו
גם יש ביניהם קצת תענוג גופני , ותענוג חבורם מתדמה אל תענוגנו הרוחני. יוצא דרך הראש

כי אינו שכל , אך התלי אינו גוף אבל הוא כח בגוף העולם. מצד היות הגלגל והכוכבים גופים
ונאמר כי חדש אלול שהוא . דגים נבעל מן הראש, אולכך נוגע תלי בעולם שהוא בו נמצ. נפרד



אגושטו מיוחס בשנה לששי מפני שיחס החדשים במהלכם היה התחלתם מניסן שמזלו מזל 
ואמנם יחסו לחדש תשרי זנב התלי וזנב הירח . טלה ואליו יחסו ראש התלי וראש השמש
צו ואוכטוברי וטלה עם מאדים ועקרב שהוא מר. וראש השנה ומזל מאזנים שהוא שטמברי

וחוברו בו אש ומים שהם שני הפכים וכן חוברו בכלם על , ח כלומר ראשון ושמיני"והוא א
ועל כן היה סודי גם כן ' חוברו עם ה' אבל י, ל עמד לבד"ל שהוא סגו"ח ס"והנה א. דרך אחד

הרי , מזלות משמשים עם מאדים' אש כנגד מים הרי ב' עם ע' ט, כיצד. ה חמש נגד חמש"ה
' הרי ד, מזלות משמשין עם נגה' הרי ב' עם מ' השיבם עוד לאחור תמצא ש. ע"ן מטבסימ

' עם בת' ועוד תא. והם עפר כנגד רוח, ועיין בם ותמצאם הפכים גם כן. כוכבים' מזלות עם ב
הנה התהפכו וצורפו על דרך צירוף התיבות , והנה רוח כנגד עפר. מזלות עם כוכב' הרי ב

ירמיה " (ח לעונם ולחטאתם לא אזכר עוד"כי אסל"וסימנם , ל"עם סח "ונשארו מצד שמאל א
. אבל דגים עם קשת הם מים עם אש, ק והוא הוא צדק"עם ד' ומצד ימין נשארו צ). 'לג' פרק ל

והנה . ד"עם ג' עוד ונתהפכו הראשונים עם הקרובים להם זה לפנים וזה לאחור ונשארו עוד ש
כי הם אש כנגד מים ועם אלה כבר ששה , ת"ם כנגד כח סואמנם היו הפוכי, הם עפר כנגד רוח

ת ועל זה "ם הדע"ה ס"ד הקשי דעת הידיעה יקש"ד תמ"ב כנגד סע"ק שכ"כנגד ששה טא
  : ן"ת שט"ץ דע"נקרא ע

והנה לפי מה שאמרנו יתגלגלו הפכי העולם ויתחייב מגלגולם ההפכיי לפעול פעולות הפכיות 
ות מתחלפות כזונה המקבלת זונים מתחלפים והכל לקבל צור, בחמר המתגלגל בכל הפנים

ומה שיבא , והנה יטו הגלגלים הרבים על פי הראש והזנב של כל אחד ואחד מהם. דשים בה
, לנו מהם תחלה מהכחות הנגלים הם עניינים מבוארים מורגשים לכל והם האור והחשך

ם מהם אלינו מהם ולפיהם יש כחות נעלמים רבים מאד באי. והמושלים עליהם השמש והירח
ו ראיתי אני שיש יתרון לחכמה "כמו שדמם שלמה באמרו , באמצעות האור והחשך הנעלמים

, והרואה באור החכמה הוא הרואה באמת). 'יג' קהלת ב" (מן הסכלות כיתרון ה אור מן החשך
כי עמך מקור חיים באורך "וכבר נאמר לשם . ומי שאינו רואה באורה אינו רואה בנחמתה

ואחר היות העניינים ככה הנה התולדות הנולדים סבתם התנועה ). 'י' תהלים לו" (אורנראה 
לפיכך יהיו מיני התולדות נמשכים אחר מיני התנועות ופרטי , והזמן ושנוייהם רבים ומשונים

והקצים יהיו לפי קצה כל . המינים נמשכים אחר פרטי התנועות הנמצאים משונים למיניהם
ומזה יתחייבו . י שיהיה קצו שהוא סוף תנועתו ראש תנועת גלגל אחרכי יש מ, גלגל וגלגל
והם שמוש פנים אל פנים כמו אדם ודג ונחש שרמזו בו סוד מפני , מיני תשמיש' בתולדת ג

ושמוש פנים אל . ושמוש אחור אל אחור כמו הגמל והוא סוד הגלם. שדברה שכינה עמהם
ין להשיגו ולהתענג בחברתו ולא יוכל להשיגו שזה רודף אחר זה ומכו, אחור כרוב בעלי חיים

והנה ירד זה , וזה נמצא בכוכבים ובנטיות הגלגלים. עד שימתינהו ויחזק אחוריו כנגד פני רדפו
ויש מן הכוכבים מי שהולך לפנים ומביט לחברו פנים אל , ויעלה זה וירדפו עוד זה את זה

ר הארץ שהיא המוצק לגלגל ויש שחוזר לאחור לפי המערכת הסבובית ולפי קוט, פנים
ויש שעומד וממתין עד שיגיע לו כח מכחות קצת חבריו הקרובים או . המזלות באמת

  : הרחוקים

לא היתה כונתי בם להודיעך איך כל גלגל , ודע שזה כולו שהבאתי לך מן הכללים הנזכרים
תלי וזנבו או מה הוא ראש ה, וגלגל מתגלגל ואנה נוטה ומאין עולה ואנה הוא מקום ירידתו

מפני שזה כלו הוא ענין עמוק מאד וחוברו עליו ספרים רבים , ומניין המזלות והדומה לזה כלו
אבל כונתי היתה להודיעך כי אלה העניינים כלם אין צורך ולא הכרח לשום . מאד ומופלאים

אבל אני אומר שידיעתם מועלת מאד . מקובל להכחישם כי אינם מזיקים כלל בדרך הקבלה
וזה מפני שראיתי מקובל בלתי חכם . הקבלה ועוזרת לאמת דרכיה המופלגים בלא ספקלחכמי 

בין בשכלו . חושב שהשם פועל באדם מבלתי אמצעי כלל בין השם ובינו בכל דבר שבעולם
ולא סבלה דעתי לעזבך בזו הטעות . בין בנפשו בין בגופו ובניו ואשתו בין בממונו מכל צד



ועל כן רמזתי לך מה שרמזתי ואוסיף לומר לך מפורש כי . תאכלהגדולה כי אש היא עד אבדון 
אם כן , ואם תאמר איך יהיה זה. ובין האדם' כל הנמצאים כולם הם אמצעים בין השם יתע

והנה אומר לך שאתה אומר אמת בלא , יתחייב ממנו שיהיה האדם בתכלית הרוחק מן השם
היו כל תחבולות המציאות ותחבולות ועל כן . ספק שכן הוא והמציאות והתורה עדים על זה

התורה וערמות המצות נמצאות כדי להקריב זה הרחוק בתכלית הרחק מן השם בתכלית 
והכל להסיר כל האמצעים שקשרו את האדם בחבלי השקר ולהתירו מתחת . הקרובה אליו

, ולהשים אמצעי לבד בין היהודי ובין השם. בסוד יציאת מצרים ומעבר הים ביבשה, ידיהם
שהוא בעצמו , והוא שכלו של האדם הגבור המתחזק בכח התורה והמצוה הנגלות והנסתרות

ואמנם בהגיעו שלם יוסרו מקצת האמצעיים אשר היו מעבידים האדם בפרך . שכלו של השם
שהוא מקבל התנועה מן , ותנתן התורה ותתקבל אחרי שקוע האויבים בים. בחמר ובלבנים

ורקיע זה דומה לכסא .  מקום הקשת הנזכר לפני זה החלקכי הים דומה לרקיע שבו. הרקיע
ועל כן הציצית צבועה בדם חלזון שהוא גדול המזון והנו תכלת שהוא סוד הגעת , הכבוד

כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד "וכבר נרמז בידיעה ונאמר . התכלית עם ארבע כנפות הכסות
והנה ים הוא מקום מקוה . כסו על יםכמים י"ובמקום אחר אומר ". כמים לים מכסים" "גדולם

פ "והוא שם המערב אל פתאים וממנו נגזר יום ואע, "ולמקוה המים קרא ימים"המים שנאמר 
והכונה מפני שהידיעה אז תהיה מקפת השם המפורש וכל אדם יכיר שם בן . שנשתנה בו עניינו

כי ". שמחה בישועתוזה יהוה קוינו לו נגילה ונ", ארבע אותיות ויורהו באצבע ויאמר עליו
והנה משה שכתב ספרו וספר איוב הודיענו . ידיעתו היא סבת הישועה האמיתית בלא ספק

והוא . בגלותנו לנו בראש ספר איוב סוד האמצעי אשר בינינו ובין השם, אמתת המציאות כולה
והודיענו שכל מה ). 'ג' איוב ב" (ותסיתני בו לבלעו ח נם"המסית את השם לבלענו באמרו 

והכל . שאתנו הכל ארציי ואין לנו רשות עליו ולא יכלת גמורה כי אם במקרה ובזמן קטן מאד
דמיון ושחוק כחלום שעובר בלילו וכשיעור הישן ממנו כך ימצאנו ואפילו בהשתכלו באתמולו 

  ": והתבוננת על מקומו ואיננו" "כעבור סופה ואין רשע"יראה מיד שימיו כצל עובר 

ע ואין לו עמידה "ף ר"כי הוא נג, ן גם איוב שמו ושטן הוא"מו שטואם כן זה האמצעי ש
כי הוא עולמה ומקומה של זה החמר ההוה ונפסד . אבל הוא משוטט בארץ ומתהלך בה, וקיום

והכל באמצעות , יסודות שמהם נבראנו וממהותם נתהווינו בהוויתנו החיונית' ל חמר הד"ר
תחממים ונתרעים ודומים למשוגעים מפני הלא תראה בעת המשגל שהאיש והאשה מ. השטן

ועל כן אין לנו חלק , וכל מה שאתנו הוא מופקד אצלנו על יד השטן. גבורת תאות הדבקות
כי אינה . בשלו וגם הוא אין לו חלק בשלו וגם הוא אין לו חלק בהוייתנו השנית הנפשית

 חלקך הוא אין ועל כן אמר לו השם בשלך עשה מה שתרצה כי, בחלקו אבל בחלק השם לבד
ואם כן הכונה בכל התורות וכל . אך את נפשו שמור והיא הנפש המשכלת, חלקי שמריהו

המצות היא לדעת זה הסוד הגדול ולהשתדל אחר זו הידיעה להעלות הנפש הזאת במעלת 
הנה כבר בארתי לך מה שראיתי שראוי לגלותו במכתב בענין חלק עדן על . השכל כפי היכולת

ודע כי שום חכם . ללתי בתוך דברי דברים רבים שראיתי שהם מועילים לכונתיסוד העיבור וכ
בעולם לא היה יכול לכתוב בספר הענינים אשר ציירם בלבו גם לא היה יכול לאמרם מפני 

והעד שאי אפשר לו לאדם לצייר שום דבר כדורי . שהמכתב אינו מספיק אפילו לציור הגופים
ואם בגופים .  ואומר בספר זה יהיה רמז וסימן לכדוריבכתב אבל מצייר במקומו עגול אחד

וזה . קרה זה איך לא יקרה זה למה שאין שם דרך לציירו ולא לסמנו כי אם בקריאת שם לבד
וכל שכן שיהיה רחוק , מפני היות הענין כח בגוף כגון הכעס והרצון והדומים להם מן המקרים

רך רחב ועמק מה שאין לו לא ארך ולא רחב כי איך יצייר אדם בציור א. יותר לצייר שום נפש
ואם כן כל שכן שלא יכול לצייר דבר שאינו גוף ולא . ולא דבר דומה להם, ולא עמק בעצמו

פ שאינה גוף מפני היותה כח בגוף אינה יכולה לצייר מהות "שהרי הנפש בעצמה אע, כח בגוף
והציור בשכל שמה שאינו ולא נשאר מהציור כי אם הדבור בו . מה שאינו גוף ולא כח בגוף

והוא שאחר שהם , ועדיו הם הגופים והכחות בם. גוף ולא כח בגוף אינו נעדר בשום פנים



ולא ילך זה אל לא תכלית אבל ימשך עד מציאות ממציא הגופים . מתחדשים זולתם חדשום
ואחר זה יבוקש אם הם פועלים רבים וימשך . וכחותיהם בהם שאינו דומה להם ואינו כהם

זה כלו וכיוצא בו הוא . והוא שאינו רבים בשום צד, ר בהכרח עד העצם הראשון לכלהדב
ויתכן לחבר על . שהחכם יכול לכתבו ולישא וליתן בו במשא ומתן על דרך מלחמתה של תורה

ואם כן אל תתמה אם קצר אחד מן המחברים . אלו הדברים ספרים שלא יהיה להם חקר כלל
כי . קצור לפי מה שצריך כמו שעשיתי אני והדומים לי בזהבדברו באלה העניינים תכלית ה

אני כוונתי להודיעך כללי העניינים ומקצת פרטיהם בראשי הפרקים ברוב דברי מפני שידעתי 
שזה מספיק לך ולחביריך הדומים לך מחושקי החכמה עם ההשתדלות וההשתכלות בכל דבר 

 וכשישיג מה שראוי להשיג ראוי ודבר ולפי הראוי לו כי העושה זה הוא שיקרא פילוסוף
שיקרא חכם וכשיוסיף תמיד יתנבא ויקרא נביא וכבר התעורר אל זה עם מה שתמצא בזה 
החבור מזה הענין הטוב ושים לבך להבין כונתי בכל דבר ותצליח בלימודך ותשכיל בעזרת 

  : השם

  : ז"י גנו"חלק' י

   

  :גנוז חלק א ידבר

מים או מקרים או הנחשבים לנמצאים ונקראים בשמות יהיו עצ, בשמות של הדברים הנמצאים
כאילו קריאת שמותם , עד שהשומעים שמותם יחשבו שהם שמות לדברים נמצאים, דומים

ראוי לדבר הנה בזה העניין בהשגת . אצלם תחייב מציאותם מורגשת או מושכלת לא מדומה
 יש שם השגה לדבר אם הוא בעל כלים או אם, הדברים המושגים ובכלים שמשיג בהם המשיג

או אם יש שם , ובסבות המציאות למשיג שישיג אם הוא בעל סבות בהשגותיו. בלתי כלים
וזה כולו יביאנו לדבר בו עניין קריאת . דבר משיג לדבר שהוא זולתו מבלי סבה חוץ ממנו

ואתה יודע כי זו החכמה עמוקה מאד וכשיחשוב המקצר בביאורה שקצר בכל . השמות לדברים
על דרך . ו ימצא שהאריך הרבה ועדיין לא אמר דבר שישוער כטפה מן הים אצל כל היםיכולת

משל ממה שצריך לדבר בזה ואם ישים אדם כונתו להאריך כדי שיתקרב לביאור מה שצריך 
ועל זו החכמה שהיא אמתת התורה ופרי כל החכמות . לבארו לא יכילו ספרים אריכות דבריו

קום "ועל זה הדרך נאמר לאברהם ). ט' איוב יא" (מני יםארכה מארץ מדה ורחבה "נאמר 
והארך והרחב הם הקו ). 'יז' בראשית יג" (התהל ך בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה

ואם כן הגיד השם לאברהם שיתן לו הגוף הארציי עם . והשטח והארץ הוא העמק והוא הגוף
.  ומעשה הרוחב דומה לערבוהם שתי וערב שמעשה הארך דומה לשתי. מקריו הדבקים אליו

וכך צריך להבין כל מה שדומה למאמרי השם בתורה אשר היא באמת מורה בשמותיה תכלית 
  : הכונה במציאות האדם

ואמנם השמות של הדברים הנמצא לא ימלטו מהיותם , ודע כי השמות נחלקים לחלקים הרבה
מן התארים הנוספים על או על תאר , מורים בבחינת אמתתם על מהות הדבר הנמצא ועל עצמו

, יהיו מחוברים בלשוננו שהוא לשון הקדש מאותיות. העצם והמורים על מהות הדבר הנמצא
והנה לך כל מה שיאמר עליו שהוא שם לשום דבר בין . כמלת שם או יה או אר, שתים לפחות

שאין במציאות כי אם שלשה עניינים שהם , אם יהיה הדבר ההוא עצם בין אם יהיה מקרה
, ל למקרים שכל תאר הוא מקרה"ושמות לתארים ר, והם שמות לעצמים בלבד. ראו בשמותיק

ולפיכך נחלקו השמות בכל לשון ולשון לשלשה . ושמות לדברים המורכבים משניהם יחד
, וזה ביאורם. והוא שיהיו השמות משותפים או נמשכין או מופרשים. סוגים חלוק הכרחי

ויהיה , כ"זה והדברים הנקראים בהם נשתנים זה מזה גהמופרשים הם השמות שמשתנים זה מ



וגם הוא אינו נקרא בשם , שלא יקרא זולתו בשמו בשום פנים, לכל דבר ודבר שם מיוחד לו
כי כמו שהתייחד בעצמו מזולתו כן יתייחד . חברו כלל מכל הדברים הנמצאים הנקראים בשם

ם המפורש המופרש והמיוחד לזה זהו הענין הראוי לומר על זה הש. לו שם שיקרא בו לבדו
ודע שזה השם לא מצאנוהו לשום דבר בעולם כי אם לשם המיוחד . הדבר הנקרא בו לבדו

אינו מיוחד מפני שאין לך שם בעולם , כ ככה"אבל מה שיראה בקצת דברים שהוא ג. לבדו
  : שלא יקראו בו שני נמצאים או יותר בצד מן הצדדים, זולת השם לבד

כי השמות , ג"שפירש הרב בעל המורה בהגיון הקצור שאמר בו בפרק יוראיתי בפירוש 
אבל המים הוא , וזה אמת מצד אחד. המפורשים הם כגון המים והאש והאילן לפי שמות הקדש

הוי כל צמא לכו למים ", כי הוא שם על התורה, שם לעניינים רבים כמו כן על דרך ההשאלה
והוא ). 'ה' יהושע ז" (וימס לבב העם ויהי למים"והוא שם ללב החלוש כאמרו ). 'ישעיה נה(

וקראם כלם בשם מים בשתוף השם בענין , בעצמו אמר במורה שחמר אחד נבדל בשלש צורות
' בראשית א" (ויאמר אלהים יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים"שנאמר , המים

ואמנם לפי . מצעות השמותשל המורה שהורה האמתיות בא' בפרק ל' וזה אמרו בחלק ב). 'ו
מה שאמר ימצאו מהם רבים אין חקר מן השמות המופרשים כשלא נשגיח בשתופים 
. ובהשאלות ונקח מהם כל מה שנפלה עליו הסכמה להתמיד השם ההוא לדבר ההוא תמיד
. ואפילו אם יש אחריו סודות לא נקחהו אלא לפי דרכו הראשונה הנכרת לכל בתחלת מחשבה

ואין . ברו מהו הדבר שנקרא מים בלשון הקדש יענה לו מיד המים הידועיםכי מי שישאל לח
. הפרש בין מלוחים ומתוקים ומרים ועכורים וזכים וכיוצא בהם כי כולם מים שמם בכלל

והודעתיך זה . וכאשר אמרנו במים היינו אומרים באש והאילן שרמזם הרב וכן בשאר דברים
  : ה"זתי ואוסיף לבארו במקומו בעבעבור סוד השם המיוחד המופרש כמו שרמ

ואמנם השמות הנמשכים הם שיהיו שמות רבים , הנה כבר התבאר לך ענין השמות המופרשים
פ "ואע. כגון גט שנקרא ספר כריתות ונקרא אגרת והוא גט בעצמו ורבים כיוצא בו. לדבר אחד

 נקראת כ"שהנה מגלת אסתר ג, שיתכן שיקרא עוד דבר אחר זולתו באלה השמות בעצמם
והנה השמות המשותפים הם כשיהיו עניינים נקראים בשם אחד . ספר ונקראת אגרת ורבים כן

. כגון רוח שהוא נאמר על הרוח הנושבת ועל הזיות ועל הנפש ועל דברים אחרים רבים
והחוקרים מנו השמות המשותפין . וכמוהו שמות הרבה שהם משותפים בשם ונבדלים בענין

ומהם , ומהם מוסכמים, ואמרו שיש מהם שהם נקראים גמורי השתוף, וחלקום לששה חלקים
וכאשר חלקום . ומהם מועתקים, ומהם מושאלים, ומהם מי שיאמר בכלל ופרט, מסופקים

ומפני שאני כונתי לבאר ענין . פירשום והודיעום לפי הצריך להודיעם על דרך הפילוסופיאה
חלקים ראשונים ' הוצרכתי להקדים ו, תחלקי זה החלק האחרונים בחכמת השמות האלהיו' בד

וראיתי שאדבר בשמות בכללם על דרך שדברו בה . בזה החלק האחרון הנקרא גנוז
וזה שאם לא הייתי מקדימם היה חושד אותי היודעם . הפילוסופים הנקראים חכמי ההגיון

 לא ויתכן שהיה אומר עלי לא ראה זה האיש דברי הפילוסופים בשמות. בשלא ראיתים לעולם
והשומע דבריו היה חושב שהדין אתו עם היותי אני בלתי מקשה על . היה אומר מה שאמר

אבל אומר מה שאומר להורות ההבדל שיש בינינו . דבריהם במה שאמרוהו בשמות לפי דרכם
וגם אודיע עוד ההפרש הגדול שיש בין נביאינו וחכמינו . ובינם בענייני השומע השמות

ואדבר , ואחל במה שרמזתי בראש זה החלק. ינו זה בענייני השמותהקדמונים ובין חכמי דור
והעצם יאמר . בו ואומר שכבר נודע שהדברים הנמצאים לא ימלטו מהיותם עצמים או מקרים

על דבר שיש לו עצמה וחוזק בעצמו לעמוד מבלתי שיעמידוהו דבר שהוא מקרה לו או בו או 
ופירשוהו דבר .  העצם בלשון לעז שושטנציאהונקרא, ואמנם העצמים כולם קיימים. חוץ ממנו

ועל כן חלקו כל הנמצאים לעשרה . שעומד בעצמו ואמרו שאין במציאות כי אם עצם או מקרה
  : עצם אחד ותשעה מקרים ואלה הם, מאמרות



 - והפועל - והקנין - והאנה והמצב - והמתי - והמצטרף - והאיכות - והכמות -העצם 
אבל לצורך גדול ולהכרח לפי , ת דברים הרבה ולא היו ללא צורךופירשום באריכו. והמתפעל

, ואמנם אצלנו אנחנו אנשי הקבלה צרכנו אליהם מעט. הקדמותיהם וגם לתועלת גדולה אצלם
כי יש לנו דרכים . והוא כדי שנדע מהם ללמוד מה שנשיב לאפיקורוס לא לצורך אחר זולת זה

  :  דרכיהםמקובלים מביאים אל המושכלות בקלות מבלעדי

כ כבר אמרתי לך שנכתוב מבחר דבריהם בקצור בעניינים אלו בעבור צורך קריאת "ואעפ
ועל כן אומר עוד . ולהודיע לכל שלא נעלם ממנו דרך מדרכיהם בזה, השמות לדברים

שאריסטולוס שהיה ראש הפילוסופים אמר בספר המאמרות בהגיון בחלק הראשון שהעצמים 
ואמר שאיש העצם הוא הנאמר באמת ובקדימה מפני שאיננו . םשני מינים ראשונים ושניי

וזהו העצם הראשון . כמו האיש הרמוז והסוס הרמוז אליו והוא הפרטי. בנושא ולא על נושא
ואמנם העצמים השניים הם המינים שימצאו בם האישים על צד דומה במציאות , מכל העצמים

והאדם , ל באדם"תב הוא במינו רוהמשל בזה שאברהם זה הכו. החלק בכל וסוגיהם אתם
וכך כל המינים והסוגים העצמיים המורים בשמותיהם על . שהוא מינו הוא כסוגו שהוא החי

כ הנה נודע שאברהם הרמוז אליו הוא העצם הראשון והאדם הנשוא עליו "וא. מהות הדבר
מינים וכבר אמר עוד שה. והחי שהם מינו וסוגו הקרובים או הרחוקים הם העצמים השניים

וזה מפני שכמו שהעצמים . כ לקראם בשם העצם באמת ובקדימה יותר מן הסוגים"ראויים ג
וידוע כי שם האיש הרמוז אליו . כן המינים נושאים הסוגים, הראשונים נושאים העניינים

אבל מורה על ייחודו , שהוא שם אברהם אין זה השם מורה על מהותו ועל עצמותו ועל אמתתו
פ שכבר ימצאו אישים "ואע. כלומר שאין שמו כולל מינו, העצם מיוחד לולבד שיש לו שם 

והוא , כמינו שיקראו בשמו עם כל זה אינו מורה על מהות אבל מורה על שהוא איש העצם
וזה שכל מה שיורה על מהות הדבר הוא אשר יהיה מהעצמים השניים . נבדל מכל עצם לעצמו

וסוגים כחי וכצומח וכדומם .  והחמור והסוס בכללמינים או סוגים מינים באדם הכולל והשור
, ועל זה לא נאמר שרש לשם שם מיניי ולא שם סוגיי. והדומים להם הכוללים יותר מהמינים

אבל שמותיו כלם הם שמות . מפני שאין לו שם שיורה על מהותו כמו שחושבין עמי הארצות
וניחסם אליו ,  מאתו יתעלההתאר כלומר שיש מהם שיורו על הנהגות ומדות ופעולות באות

ויש מהם שלשה כמו שנזכירם . כמו שניחסם אלינו עם היותם משותפים בשם לבד לא בענין
ושלשתם דבר אחד ונקרא הדבר ההוא המיוחד , במקומם שהם מורים על היותם שמות העצם

כמו שרמזנו בשם אברהם שהוא שם העצם הראשון . על דרך איש העצם, בשם המפורש
והאריך החכם בענין העצמים עד . ה"יוחד לו המפורש כמו שנזכור במקומו בעהמופשט המ
  : שביארם יפה

ואמר על הארבעה . שהעצם הנקרא בערבי אל גוהר, ואמנם אמר בספר מה שאחר הטבע
יסודות ועל מה שנרכב מהם ועל נפשות החי ועל השלש פנות שיש לגוף ועל המספרים ועל 

. העצם הוא קודם לשאר המאמרות התשעה המושאות עליוואמר ש. גבול הדבר והוא צורתו
זהו מה שהוצרכתי להודיעך . ראוי להיות יותר מוקדם ממנו, והדבר שבו הוא העצם עצם
ואם תרצה לעיין בעומק דבריו גם בפירושיהם עיין בספריו . בקצור ממה שאמרו בעצם

ור מה שיספיק כ בקצ"נאמר ממנו ג' ואמנם מה שאמרו במקרים הט. ובספרי מפרשיהם
והמתחלקת שני מינים , דע כי הכמות יש ממנה מתפרקת ויש ממנה מתדבקת. לכונתנו והוא זה

והאריך . והמתדבקת חמשה מינים והם הקו והשטח והגוף והזמן והמקום. והם המספר והדבור
. בהם הרבה והורה על סגולותיהם ועל הבדליהם ועל מיניהם ועל סוגיהם וכן עשה בשאר

והקנין הוא ענין חזק , האחד הוא שיורה על קניין וענין, אמר שהיא ארבעה סוגיםוהאיכות 
והמשל בזה שהחכם הגדול יאמר עליו שקנה . והענין הוא קל ההסרה, ארוך זמן וקשה להסירו

וזה שהסוג הוא התכונות , ומי שמתחיל להתחכם אמר עליו שיש לו ענין בחכמה. חכמה
י הוא מה שיש לו כח טבעי או אין לו כח "והשנ. בעל נפששבנפש ובבעל הנפש מצד מה שהוא 



וכח טבעי הוא שפועל בקלות ונפעל בקושי ולא כח טבעי הוא , באמרך בריא או חולה, טבעי
, והשלישי הוא ההתפעל כנמצא בדברים המושגים בחמשת החושים. להפך כקשה וכרך

. ים והאריך בם ובאדםוהבדיל מהם המראים מפני שלא תתפעל הראות מן המראה כמו האחר
ל זכרם "ורבי משה ז. והרביעי הוא התארים והתמונות הנמצאים בדברים וכבר באר בם הרבה

במאמרם הנכבד מורה והוסיף עליהם אחד אבל אמר שיהיה התאר הוא המתואר בעצמו או 
והוא מה שיורה על מהות או על חלק מהות וגם שם באר הרב הענין מפורש , יהיה פירוש שם

   :מאד

והמצטרף אמר שיאמר על הדברים המצטרפים כמו הרב והמעט והגדול והקטן והכפל והחצי 
י הוא ענין "והמת. והאב והבן והאדון והעבד וכן רבים ובאדם בחכמה והאריך בם לפי צרכו

ה מורה "והאנ. וזה המקרה לא זכרו מפני קלותו, שאלה מורה על זמן עבר או עומד או עתיד
ואמר בסוף השער השני כי מאמר מתי ומאמר אנה ,  או על המקוםעל הדבר שהוא במקום

. אבל האריכות הוא במורכבים. ומאמר לו שהוא הקנין שאין צורך להאריך בם כי הם פשוטים
ב הם ממאמר המצב "והמס. ד הוא מה שיורה על הדבר ששמו נגזר ממאמר המצטרף"והמצ

אמר בסוף ספר , ו"א ממאמר לוהוא הנקר, ן"והקניי. ואמר בזה שבראם בשער המצטרף
והענין שאנחנו . אחד מהם על דרך הקנין ממש. המאמרות עליו שהוא יאמר על ששה פנים

והשני על דרך הכמה כי יאמר הדבר הפלוני יש לו . נאמר שיש לנו ידיעה ויש לנו חשיבות
ל חלק והשלישי על מה שיחזיק בגוף אם בכלו כמו הכתנת והמעיל ואם ע. שיעור ארכו כך וכך

כאמרנו יש לו יד ויש לו , והרביעי עליהם החלק אל הכלל. ממנו כטבעת באצבע וכמנעל ברגל
כי יאמר על זה שהאוצר יש לו חטה והחבית יש . והחמישי כמו החטה באוצר והיין בחבית. רגל

והששי על דרך הנקנה כאמרך פלוני יש לו ממון ויש לו אשה ויש לו בנים ויש לו בית . לו יין
. ל כאמרך פלוני יחמם המים ויכתוב הספר"והפוע. וצא באלה והבדיל ביניהם מעטוכי

ל כאמרך פלוני יתעשר בשומן גופו כי זהו ההפעלות אשר בעצמו או יתגבר על "והמתפע
ואמר שאיננו רחוק מהיות הדבר האחד מנוי בשני מאמרים ושני סוגים אבל בשני צדדין . זולתו

  (.): לא בצד אחד כי זהו 

והוא ספר המליצה בענין , ואחר שהשלמנו זה עוד נדבר בקצת מה שאמרו בספר השני לו
ונזכיר מהם מה שאנו צריכים , כי שם האריך בהם ואמר דברים מושאלים לפי דרכו. השמות

ונאמר שהוא מתחיל לומר שראוי לומר תחילה מה הוא . אליו לדבר בו פה לפי מה שאנחנו בו
שהוא סוף ,  יאמר מהו החיוב והשוללות ומה הם הגזירה והאומרועוד. השם ומה הוא המילה

. ואמר שהתיבות שידובר בהם מורות תחילה על העניינים אשר בנפש. החיוב והשוללות
ל הכתב אינו "ר, וכמו שהאותיות נכתבות, והאותיות הנכתבות מורות תחילה על אלו התיבות

עניינים אינם אחדות בעצמם אצל כל כן התיבות שיסופר בם על ה, אחד בעצמו לכל האומות
וזה כי הטבע לא . ודברו זה אמת מבואר. ולזה היתה הוראת אלו בהסכמה לא בטבע. האומות

ובזה תבחן בין מה . אבל פועל פעל אחד כללי לכל המין, יעשה דבר פרטי שלא יכלול מין אחד
הוא אשר הבדיל ו, ל כי הטבע הוא אשר עשה המינים"ר, שהוא בטבע ובין מה שאינו בטבע

וכמו שהכין כלי האדם . ביניהם והוא אשר נתן חקו לכל איש ואיש מאישי המין כפי הראוי לו
כ רוב למודו הוא המוציא הפעל לאור "להשכיל בם ולהשיג המושגות ולא ישיג בלי כלום ואעפ

כמו , ואמר עוד שם כי העניינים אשר בנפש הם אחדים בעצמם לכל האומות. עם עוזריו
ואמנם . יינים אשר בנפש המושכלים להם ומורים עליהם הם אחדים ונמצאים בטבע לכלשהענ

. הוא מזולת זו החכמה, הדבור בצד הוראת העניינים אשר בנפש על הנמצאים שהם חוץ לנפש
כי כמו שהדבר . והתיבות תרמזנה אל העניינים המושכלים, ואמר שבספר הנפש ידבר בזה

ר באמת ובשקר כן התיבה אפשר שהיא מובנת מבלתי אפשר שהוא מושכל מבלתי שיתוא
כן , וכמו שאפשר שהמושכל מן הדבר יתואר באמת ובשקר. שתתואר באמת ולא בשקר

והאמת והשקר אמנם ישיגו העניינים . התיבה כבר יהיה מה שיובן ממנה מתואר באמת ובשקר



אבל .  מקצתםהמובדלים והתיבות המורות עליהם כשהורכב קצתם על קצתם או נחלק קצתם
והשם והמלה ידמו לעניינים הנפרדים שלא . כשנחלקו נפרדים לא יורו על אמת ולא על שקר

המשל בזה אודם ולובן כי כשלא . והם הנמצאים מבלתי חלוק ולא הרכבה, יצדקו ולא יכזבו
אבל אמנם יורה על הדבר הרמוז , יחובר בו ימצא או לא ימצא איננו עדין לא אמת ולא שקר

ולזה היה אמרנו עז איל ועזניה נפלאה לא . בלתי שיתואר זה הדבר באמת ולא בשקראליו מ
ויאמר . יתואר באמת ולא בשקר כל זמן שלא יחובר בזה ימצא או לא ימצא אם סתם ואם בזמן

כ אמר עוד המאמר בשם "ואח. עז איל נמצא עז איל בלתי נמצא או עז איל ימצא או לא ימצא
ה על ענין מופשט מן הזמן מבלתי שיורה אחד מחלקיו כשנפרד ושם הוא תיבה מורה בהסכמ

ל כראובן ושמעון או מורכב "על חלק מזה הענין בין שהיה השם הנפרד פשוט כזייד ועמר ר
וזה כי עבד המלך שהוא שם לאדם כשנפרד ממנו עבד או המלך לא . כמו עבד שהוא שם לאדם

יורה עליו כאמרנו כשראינו שהוא עבד יורה על חלק מזה הענין שהוא יורה על כולו כמו ש
ואמרנו עבד המלך , כי עבד שם יורה על חלק מן הענין שהורה עליו אמרנו עבד המלך. המלך

וההפרש בין השמות הפשוטים והשמות המורכבים כמו עבד קיים . יורה על חלק מן הענין
לא יורה , שהחלק מהשם הפשוט והוא הגזר האחד מן הגזרים שהורכב מהם השם, ובעל בשר

ואמנם החלק . ש מן ראובן"ן מן הזייד כלומר הר"כמו הזי. על דבר כלל לא בעצם ולא במקרה
כמו שיקרה למי ששמו עבד המלך שיהיה . מן השם המורכב לא יורה כשנפרד כי אם במקרה

ואמנם נוסף בגדר השם בהסכמה מפני שהתיבות שידברו בהם אנשים אינם מורות . עבד למלך
כי התיבות . והם התיבות שאינן נכתבות, ן התיבות שידברו בהם שאר בעלי חייםבטבע ברור מ

אשר יצפצפו בם רבים מבעלי חיים מחוברים מן הגזרים שיחוברו מהם התיבות שידברו בם 
ל "והם מורים על עניינים בעצמם ר. או מגזרים מחוברים מאותיות הרבה במוצא, האנשים

והנשלם הוא השם המורה על הקניינים כמו . בלתי נשלםוהשם ממנו נשלם וממנו , בעלי חיים
שיעשה בם , אדם וסוס ואם בלתי נשלם הוא השם המורכב משם הקניין ומתיבת לא בלשונות

וזה המין מן השמות אמנם נברא שם בלתי נשלם . זה המין מן השם באמרנו לא אדם ולא חי
כ דבר שולל לפי שהוראתו "נו גלפי שלא יאות שיקרא שם סתם לפי שאיננו מורה על קנין ואי

, ולזה כבר ישיגו השוללות כמו שישיג השם הנשלם. הוראת השם הנפרד ואם הוא מורכב
והשם עוד כשנארך או נפתח או השתנה שנוי אחר ממה שדומה לזה לא יאמר בו שהוא שם 

דר והגדר שנג. כ יהיו השמות עוד מהם מכוונים ומהם בלתי מכוונים"וא. סתם אבל שם מכונה
, אלא שההפרש בין המכונה ובלתי מכונה שהוא המכונה בלשון הערבי, בו השם יכללם יחד

ונאמר וידא , כשיצטרף אל השמות המכונים והם הנקרא הנוטים עוד היה או יהיה או הוא עתה
והשם בלתי מכונה והוא הנקרא ישר ביחס אליו . לא יצדק ולא יכזב, היה בפתח או זיד בחירק

וזהו מה שזכרנו בגדר השם ומיניו עד כאן . באמרך נמצא בהגבהא,  או כוזבמאלו היה צודק
  : דברי החכם הננזכר בענין השמות

ל פירש אלה השמות בספר פירוש מלות ההגיון שחבר בקצור "ר מימון ז"משה ב' והרב ר
בעבור חכם אחד משכיל כדי להודיע לו השמות שנפלה עליהם הסכמת בעלי הלשון הערבית 

ואני אזכיר מהם קצתם כי לא אעריך ספרו פה רק אדבר בו במה שאני צריך . ריהםבקצת דב
ג התיבה "אמר בפרק י, ל בענין זה"ואלה הם דברי הרב ז. אליו או במועיל לכוונתי בשם

וכבר זכרנו . שקורין אותה המדקדקים הערביים הפעל היא שאנו קורים אותה הטבע או העצם
ואמר .  יש ממנו שנקראהו שם ישר ויש שנקראהו שם נוטהזה הטבע ונקרא המלה הכלי והשם

ואשר קראום הם מקורים . אנו נקראם הנגזרים, שהשמות שקורין אותן הם פועלים ופעולים
] ו"והוי[א "ואשר קראום הם כנויים כמו אני ואתה והוא והה, קראנום אנחנו המשל הראשון

ויש שקראום , נחנו החלופים גם כנויםובעבדה ועבדך ועבדי קראנום א] בעבדו[ד "ף והיו"והכ
מהמלה (ונקרא התאר והמתאר דבור שהורכב הרכבה קשירה והתנאה . קונים שהם עבודה

וכמו כן השם המצטרף והמצורף אליו אותו . כאמרנו ראובן הכותב ושמעון הלבן, )תנאי
חותך ואולם הדבור ה, דבור מורכב הרכבת קשירה והתנאה[ההצטרפות הדקדוקי יקרא גם כן 



והשמות בכל לשון נחלקים חלוק הכרחי לשלשה . דבור שהורכב הרכבת ספור] נקראהו אנחנו
וכבר זכרתים . אלה הם דבריו, או משותפים) דהיינו נרדפים(או מופרשים או נמשכים , סוגים

שנחלקו בכל לשון , ל אלה השמות הנחלקים חלוק ההכרחי שם"ר, לך בראש זה החלק
ומהם על , מהם על העצם,  ולפי זו הדרך יורו השמות על כל הדברים.לשלשה חלקים הנזכרים

ואמנם השמות המורים על נמצאים . מהם בכלל ומהם בפרט, המקרה הנוסף על העצם
מפני השמות הם , מחשביים ודומים לפי דעת שומעיהם שהם יורו על מציאות עניינים נמצאים

מה בדויה על דברים בדויים שאין להם מפני שהונחו בהסכ. הנקראים אצלינו השמות הברורים
, ואמנם יש לך לדעת כי השם הנקרא או הנכתב המוכן להקרא על דבר מן הדברים. מציאות

. לא יתחייב לו מציאות מצד שנקרא בשם, אם אין הדבר ההוא נמצא כפי מה שהורה עליו שמו
שם הוא נשוא וזה מפני שכל . כמו שלא יתחייב העדר מציאות לדבר נמצא מצד הוראת שמו

, ואם אין לו נושא אינו כלום. ואינו כי אם סימן לנושא על מציאותו או על עניינו. מצד הנושאו
ואם שמו לא יורה על ענין כי . ואם הנמצא מורה שזה שמו יאמן שמו, וימצא במכתב ובמבטא

 וכל. כי השם נמשך אחר הנמצא כמו שנאמר, אם על מציאות לבד יאמן מציאותו על פי שמו
כפי מהות , מה שיש במציאות אינו נמנע לאדם להשיג מציאותו אם מורגשת ואם מושכלת

וזה מצד היותנו משיגים בחושים , ולולי זה לא ידענו את השם אם נמצא ואם נעדר. הדבר
ואלה . וכן השגת חושינו ושכלנו בצאתם משיעורם, ובשכלים רק השגת דמיוננו מסופקת

  :  ובחותםה"בע' ההשגות נדבר בם בחלק י

   

  :ידבר' גנוז חלק ב

דע כי . בשמות הנחלקים לפי הנמצאים שם מיוחד לדבר אחד וכן לכל דבר שם כללי או פרטי
ועל כן יתחייב מזה שיענו , אלה העשרה חלקים מן השמות כולם קשורים קצתם בקצתם

לתו ויזדמן שיבואו קצת דברים בזה שכבר באו בזו. הדברים אלה לאלה בכל חלק וחלק מהם
ולפיכך אומר כי מה שבא בחלק הראשון שקדם לזה . ממה שעבר או שיבואו במה שעתיד

מענין זה הוא שראוי לספרו בזה החלק והוא ממין השמות המופרשים שדברנו בם לפי מה 
והוא שאמר בו כי השמות המופרשים הם . ג של פירוש ההגיון"ל בפרק י"שהורנו הרב ז

כגון המים והאיש והאילן והדומים . נים וגם הם משתניםהשמות הנאמרים על עניינים משת
אבל יש , וכבר אמרתי לך שזה אמת מצד אחד. להם כמו שאמרנו בראש החלק שעבר לפני זה

קצת דרך להקשות על זה מפני שכבר ימצאו שמות רבים מזה המין של השמות שיהיו כן לפי 
ואמנם עוד יש לומר . נזכירכ משותפים או מין אחר מהמינים ש"ויהיו ג, המשל הראשון

שהראוי לומר על זה עם מה שאמרתיו שם למעלה בענין זה הוא שהשם המופרש הוא שמורה 
ויהיה שלם כבתחלה ויורה שמו על חציו , על גוף אחד מקובץ שלא יחלק הגוף ההוא לשנים

כי זה . כמו שיורה על כולו או על חלק מחלקיו ויהיה החלק שוה לכל בקריאת השם ההוא
ואם אינו גוף אין שם . ואם כן לא יהיה בגוף ולא גוף, הדבר לא יהיה בדבר שמקבל חלוקה

ואם כן לא יהיה כי אם בשם השם לבדו כשיודע עניינו על מה הוא מורה כמו , מופרש תופס בו
ואמנם לפי דרך הרב ולפי מה שכיון בו ולפי מה שהחלוקה מכרחת להבינו על הדרך . שאמרתי

ין עומד בטוב כמו שאמר הרב ואז יהיה השם המופרש מופרש מכל שם הפילוסופית הענ
וצריך שתתעורר על זה בזה המקום והוא שקריאת . ויורה על דבר מופרש מזולתו, לעצמו

השמות אחר שההכרח מביא להיותה מוסכמת שההסכמה ההיא עם היותה כוללת אישים רבים 
  : ומות המסכימיםאפשר שתשתנה בזמן קרוב או רחוק וזה מפני שנוי מק

עד שידע לדבר בכל לשון , והנה ידוע שהאדם יש כח בנפשו ובלשונו לקבל כל הלשונות
אלא שהטבע הזה נבדל בין , וזה הוא בו בטבע. בצחות כמו שידבר בלשון הראשון שלמד



ל כי כמו שימצא איש שנמזגו מזגיו במזג טוב "ר, המדברים בהבדל גופותם וצורותם זה מזה
על דרך משל עם . אלא בדמות מזג המים הפושרים, ני ולא חם הרבה ולא קר הרבהויפה ובינו

אלא כדמות השעוה החמה מעט , שיטה מעט אל החמימות ולא יבש הרבה ולא לח הרבה
כי זהו , ושיטה מעט אל היובש יותר ממה שיטה אל הליחות. המוכנת לקבל צורת החותם

עצמה ימצא איש שטבעו מוכן לקבל כל מה כן כדרך הזו ב. הנקרא המזג הטוב והוא השוה
ואם ימיתוהו על ) אפילו(ואחר לפי מזגיו לא יוכל לקבל כמוהו , שימדוהו בקלות ובצחות

אבל לא תהיה הקבלה , כ כבר יקבל או מעט או הרבה או בזמן רחוק או קרוב"ואעפ. הלימוד
ך הטבע שדבורו שימצא איש ר, וזה כבר ימצא אפילו במדברים בלשון אחת לבד. שוה לכל

ומאלה השנויים . ותמצא אשה שדיבורה יותר עב מדיבורי כמה אנשים, כדבור מקצת נשים
והנה נודע כי כשתתקרב אומה בעלת לשון אחת . ימצאו רבים במדברים לפי הקולות והדברים

על דרך חדוש מה שלא היה כן קודם לכן ותבא לדור בשכונת זאת האחרת או עמה בארצה 
הנה יקרה מצד הקרבה או השכונה . י זו האומה תשתתף עם מקצת זו האחרתל מקצת אנש"ר

ואמנם בזמן רחוק או לבניהם אחריהם כבר . שתלמוד זו לשונה במקצת אנשיה בזמן קרוב
עד שכל אחת מהם , או כלם, יתחייב בהכרח שידברו בשתי הלשונות יחד רוב המדברים יחד

אלא אם יש שם כתיבת ספרים מבדלת ] אשוןר[לא תכיר לשונה הראשון איזה משניהם היה 
כמעט קרה לנו מפני התפזרותינו בין האומות הרבות , וזה בעונותינו אנחנו עם אחד. בין זו לזו

, ובין הלשונות המשונים ששכחנו כל לשוננו וצחותה ודקדוקה ונעדרה כמעל מפני רוב אומתנו
  : ולולי כתיבת ספרינו היה הכל בלתי נמצא

והדרים בארץ יון . ודים הדרים בין הישמאלים מדברים בלשון ערבי כהםוראה איך היה
מדברים יוונית והדרים בארצות הלועזים מדברים לועזות והאשכנזים אשכנזית והתוגרמים 

ואמנם הפלא הגדול הוא מה שקרה ליהודים בכל איסקיליאה שהם . תוגרמית וכן השאר כלם
אבל . כלשונות הלועזים והיוונים שדרים עמהם, אינם מדברים בלשון לעז ובלשון יון לבד

ולו שמרנו , שמרו לשון ערבי שלמדוהו מימים קדמונים בעת היות הישמעאלים דרים שם
לשון הקדש אנחנו והם היה יותר ראוי והיו אז רוב אנשי עמנו חכמים ומבינים ויודעים 

. צר בסוף החלק ההואומשם היו עולים לדעת הכונה בה כמו שזכרנוה בקצת חלקי או, לשונינו
ואמנם הדבור המוסכם הנאמר על כל דבר ודבר הנקרא בשם קבוע לפי לשוננו שהיא לשון 

ואחרי . הקדש ראוי שיקחהו כל אדם בהסכמה ראשונה כפי מה שכבר הוחזקה ההסכמה עליו
כן ראוי שישתכל בו אם הוא סובל ענין אחר מעולה מן המוסכם הראשון שיורה עליו בשום 

ועוד אחר כך יוסיף להשתכל בשני אשר הוחזק . ויוליכהו אל הדרך ההיא, צדדיםצד מן ה
וכן יעשה עד שיוציא השם ההוא , אצלו בראשון ויבקש עליו ענין שלישי מעולה מין השני

ואפילו אם סובל לשון אחרת ידינהו בה עד . יהיה מאי זה מין שתרצה אל הסכמות אחרות
וכן יעשה תמיד בכל שם עד שישוב כל שם ושם אל . פששיוציא ממין המין המועיל לחיי הנ

  : והוא צירוף האותיות הכולל שבעים לשונות, חמרו הראשון אשר ממנו נחצב

   

  :ידבר' גנוז חלק ג

פ שהיה לכל אחד "חלקתי אלה החלקים בכונה ואע. בשמות הרבים שנקרא בהם דבר אחד
ועל כן אומר . ענייניו בקצת חבריופ שימצאו קצת "ואע, ואחד מהם חלק מיוחד ומקום מיוחד

, הנה כי זה החלק הוא שאמרנו עליו בחלק הראשון שהוא אשר נקרא חלק השמות הנמשכים
פ "ואע, ובלשונינו הוא כאמרך כבש ואיל ושה וטלה למין אחד. וימצאו מהם בכל לשון רבים

כי ,  מזה הצדשיורו קצתם על גדולים או קטנים או על בינונים לא נעיין בזה המקום אל זה
כי הדברים הנמצאים רובם לא ימצאו לאישי מיניהם . אנחנו נמשכנו בזה הענין אל שם המין



ואולם לא , י שמן הדין היה שימצאו מצד אחד"ואעפ. שמות מייחדים איש מאיש חוץ מן האדם
והוא שמן הצד האחד כך הם , גם לא הוצרכו להמצא מצד זה שתשמע, נמצאו כי לא הוסכמו

אבל מפני . שאלה פרטים ואלה פרטים, שי מין האדם כאישי בעלי חיים למיניהםבזה אי
שהאיש הפרטי ממין האדם צריך שידע שמות לכל איש ואיש ממי שיש לו עמו דבור או משא 

והוא מפני הקריאה או מפני , כ"כמו שהפרטים ההם צריכים לדעת שמו ג, ומתן לפי הרוב
 מפני שצריך עוד האיש שיידע כנויי האיש ההוא ולא עוד אלא. ההזכרה על האיש הנעלם

ולפעמים צריך לדעת שם אביו ושם ארצו כמו שאמרנו בגט . הפרטי עם היותו יודע שמו
. ועדין מזכירים שם נהרו או שם ימו הקרוב לו, שצריך לכתוב בשמו ושם אביו ושם עירו

היינו מכירים זה את זה בעת ואילו היה כל איש ואיש ממנו בלי שם היינו כולנו בני בליעל ולא 
ת הנה הבנים "וא. ובעלי חיים אינם צריכים זה את זה. העלמו אם היה נזכר כי אם במקרה

צריכים אל אמם וקצתם צריכין אל אבותם ואל אמותם כיונים ומתפרנסים מהם בטבע 
 ויראה, ואמנם מוציאים קול לפי סגולת כל מין ומין מהם. הרחמנות בלתי דיבור ובלתי שם

כי מיד כל אחד רץ להציל את הצועק ולעזרו כפי מה , מקולם שהם מכירים כונת הצועקים
וכל מה שידע בעל הטבע , אבל אין ספק שאנו רואים שזה המוטבע מספיק להם. שיש לו עמו

והיה הטבע , לא הוסיף לו כח שאינו צריך אליו, שמספיק במה שימצא לדבר ממנו בטבע
פיק בטבע הוסיף לו כחות עוזרים לו להעמדת עצמו כל ימיו תכליתו וכל מה שראה שלא יס

והתאוה והתנועה המקומית והרצונית והכעס שהוא כנגד . ולקיום מינו כל ימי העולם ברצון
ומפני שנתן לכל . הרצון מפני הנקמה ורבים כאלה מן הכחות הנפשיות הנוספות על הטבעיות

יו בו והלשון להבין בו הכוונות המשתנות נתן לבני אדם כח שכלי לתקן כל עניינ, דבר חקו
וזאת היתה הכונה בשמותינו . ומינינו, ולולי זה לא היה אפשר לקיים אישי מינינו. במחשבות

. והוא מה שאין לבעלי חיים שאינן מדברים צורך מזה, הפרטים והכללים והכנוים והיחסים
ואחד אחד לכל אחד , יםואחד לדברים רב, והנה השמות היו לפי זו הדרך רבים לדבר אחד

  : ואחד כפי החלוקה ההכרחית

   

  :ידבר' גנוז חלק ד

זה המין מן השמות הוא שבו נעלמו רוב סתרי , בשמות שיהיו דברים רבים נקראים בשם אחד
והרב אמר . תורה מן ההמון ובו נגלו תעלומות חכמה ליחידים שהשתדלו בידיעת אמתתם

שהשמות המשותפין נחלקו לששה חלקים , מו שזכרנומן ההגיון שפירש בו השמות כ' בפרק יג
ואמר שיש מהם משותפים גמורי . ונשיבם פה כדי שיפורש כראוי. כמו שאמרנו למעלה

ומהם מה שיאמר בכלל ובפרט ומהם מושלים ומהם , השתוף ומהם מוסכמים ומהם מסופקים
האמור על שני אמר כי השם גמור שתוף הוא , ל"וזה פירושם שפירש בהם הרב ז. מועתקים

כשם העין , שבעבורו נשתתפו בזה השם, עצמים שאין שיתוף ביניהם בענין מן העניינים כלל
וכשם הגד האמור על כוכב ועל עשב הנקרא , האמור על חוש הרואה ועל מקור המים

עשה "וכשם הענין האמור על הכוכב ועל התולעת האוכל בגדים , כוסברתא הוא זרע גד לבן
והשם האמור בהסכמה הוא ). 'ח' ישעיה נא" (יאכלם עש) "'ט' איוב ט ("עש כסיל וכימה

ובאותו השם יש הוראה על כל אחד מאותם . שיהיה שום ענין מקיים לשני עצמים או יותר
כשם החי האמור על האדם והסוס והפרס . העצמים שאותו הענין מקיים לצד כל עצם מהם

. גש נמצא בכל אחד מאלו המינים ומקיים אותםמפני שעניין החיות שהוא הכח הזן וההר, והדג
וכן כל מבדיל אמור על אישי מינים . וכמו כן שם כל סוג אמור על המינים שתחתיו בהסכמה

מפני הענין , ואמנם השם המסופק הוא השם שיאמר על שני עצמים או יותר. בהסכמה
 בזה שם האדם והמשל. ואותו הענין אינו המקיים לאמיתת כל אחד משניהם. שנשתתפו בו

ועל צורת כל אדם העשויה מעץ או בדרך , האמור על פלוני החי המדבר ועל איש אחר מת



. שזה השם אמור עליהם מפני שתופם בענין אחד והוא תבנית האדם וצורתו. מדרכי הציורים
והוא דומה לשם האמור בהסכמה שמפני שתוף . ואין התבנית והצורה מקיימים לאמתת האדם

והוא דומה למשותף הגמור שאמתת זה בעצם . ני עצמים יחד נאמר עליהם אדםשום ענין בש
והשם האמור בכלל ובפרט הוא שיקרא מין . ומפני זה נקרא מסופק, בלתי אמתת האחר
והוא גם שם מיוחד , כאמרנו כוכב על כל כוכב מכוכבי השמים בדרך כלל, מהמינים בשם סוגו

ציר האמור על מיני העשבים כלם ועל העשב ובשם הח. לכוכב שבגלגל שני הקרוב ממנו
והשם המושאל הוא ). 'ה' במדבר יא" (ואת החציר ואת הבצלים"הנקרא חציר שתרגומו כרתי 

ואחר כך יהיה . והוא מיושב על אותו עצם, השם המורה על שום עצם בעיקר הנחת הלשון
כשם הארי , השניואינו מתישב אותו השם תמיד על אותו העצם , קרוי בו עצם אחד לפעמים

וכמו זה קריאת , ולפעמים יהיה קרוי בזה השם הגבור מבני אדם, המיושב על מין מבעלי חיים
והשם המועתק הוא שיהיה שם . הרבה) משוררים(וכמו אלו השמות אצל הפינונים , הנדיביים

ואחר כך נלקח מפני שום דמיון שבין שני , מעיקר הנחתו בעיקר הלשון מורה על שום ענין
על אותו שנעתק ממנו בשם התפלה . ניינים או מבלתי דמיון והורכב זה השם על שניהם ביחדע

וכמו שם . אחר כך הועתק לענין מיוחד בצורה מיוחדת. שהוא בעיקר הלשון שם הבקשה
שהם שמות לניקוד הערכי והכלי והמשקל והפעלה וההפסק , ההגבהה וההיתיצבות והשבירה

שכל אחד מהם מורה בעיקר הנחת הלשון על ענין בלתי . זהוהדומה ל, והדק והנח והנראה
עד כאן דברי . שהם העתיקו אלו השמות לעניינים אחרים, הענין שמורה עליו אצל המדקדקים

ואמנם אחר שבארתי לך פירושי אלה השמות לפי ענייניהם ובמקומם . ל"הרב הקדוש זצ
ארצה שאודיעך עוד בחלק , בקצור בדעות שקדמו אשר דעתינו ודעתם בהם אחת לפי דרכם

  : הבא ההבדל והשתוף שבין המינים הנזכרים מן השמות

   

  :זה החלק' גנוז חלק ה

כ השיתוף "יתבאר בו ההבדל שבין שלשת המינים האלה מן השמות שזכרנו ויתגלה בו ג
דע שענין הבדל לפי דרך ההגיון מורה על שלשה עניינים ואלה . שביניהם בין בשם בין בענין

ועתה אבאר אותם בקצור ואומר . מן המייחד] והבדל המייחד[, והבדל מייחד, בדל כוללה. הם
כי . כי ההבדל הכולל הוא שם מורה על שנבדל דבר מדבר או יתחלפו ענייני הדבר בו בעצמו

פ שאין הבדל ביניהם בצורה "אע, שמעון נבדל מראובן באחדות אשר בין שניהם בעצם
כי אנו צריכים , דברים מעולים בענין האחדות ונזכירם בקצורוכבר אמרו החוקרים . האנושית

מה שאחר הטבע , ואומר שאריסטו אמר בספר. מפני ההבדל והשתוף, אליהם בזה המקום
ואמר שהנזכר ממנו בחכמות הוא זה שכתב כאן . כי האחד יאמר על הרבה עניינים', במאמר ד

ואמר כי האחד .  למה שיבא בשםכ"כי הוא מועיל מאד ג, בלבד והוא שנכתבהו פה אנחנו
ויש , הוא הדבר שהוא אחד בעצמו לא במספר לבד. 'דאת' והוא שקורין אותו בערבי א, בעצם

כגון השור כלומר , הפרטי הוא הרצוף כגון הגודל בין שהוא ישר או עקום. ממנו פרטי וכללי
האמר עליו אלא שחבורו טבעי הוא קל וחמר ל, החומר או שהיה רצופו טבעי או מלאכותי

והכללי כמו האחד בשרש כמו שיאמר כי האנוש והכלב אחד . ומהטבעי הגודל הישר, אחד
והאחד האמתי הוא שלא תחלק מהותו לא . כלומר אחד בסוג הנקרא יחס, בשרש והוא החי

ואם הוא עצם . בגבול ולא בזמן ולא במקום כשיצירנו השכל הוא קל וחמר להאמר עליו אחד
אם יש לו הצע הוא נקודה . תי בשם האחדות מה שלא יחלק מאלו הכמותהוא יותר אמ' גוהר

והדברים . ומה שנחלק מצד אחד בכמות יאמר בו כי הוא הקו. ואם אין לו הצע הוא אחדות
הרבים שיאמר בהם כי הם אחת בהיולי הם שיקבלו דבר אחד או נפעלין בעבור דבר אחד או 

ויותר אמתי בשם האחד הוא שצורתו אחת ולא . אמתתו השווי ידוע או יתיחסו לשווי ידוע
ולפיכך יאמר בקו העגולה כי הוא אחד יותר ממה שיאמר על שאר . יקבל תוספת ולא חסרון



הוא שהוא תחלה למספר והוא פחות חלק שישערו בו המספר , האחד שאין לו הצע, הקוים
, ים טבעואין טבע האחד בכל השרש, והתחלת הידיעה בכל מהדברים הוא האחד. בטבע

והאחד בכל הדברים הוא שלא יחלק לא בכמות ולא , והאחת בתנועות היא התנועה היומית
ומה שאינו נחלק בצורה כגון קו , מה שאינו נחלק בכמות כמו הנקודה והאחדות. בצורה
, ויש שאין אחד בשרש, הילכך יש מהדברים שהם אחד במספר ויש שהן אחד בצורה. העגולה

והאחד בצורה הם , האחד במספר הם שיסודיהם אחד, וזה ביאורם. ויש שהן אחד בשווי
, והאחד בשרש הם שתבנית מושאם אחד כגון משל החיונית על האדם והסוס, שגבולם אחד

והמוקדם בטבע שהוא האחד במספר . והאחד בשווי הן שייחוסם אחד ביחס הדבר לדבר אחד
וכל אלה הדברים המאוחרים . ויואחריו האחד בצורה ואחריו האחד בשרש ואחריו האחד בשו

וכל מה . כאמרך כי כל אחד במספר הוא גם בצורה אחד ולא יתחלף. לעולם ירדפו לראשונים
בשרש הוא אחד בשווי ] אחד[וכל מה שהוא . שהוא אחד בצורה הוא אחד בשרש ולא יחזור

שהם אחד אבל ראובן ושמעון , כי ראובן שהוא אחד במספר הוא אחד בצורה, כיצד. ולא יחזור
וראובן וסוס , אך ראובן וסוס שהם אחד בשרש אינם אחד בצורה, בצורה גם הם אחד בשרש

אך סוס ואבן שהם אחד בהיותם בבית . שהם אחד הם אחד בשווי יחוס אחד שהם בבית אחד
והאבן , שהסוס אשר הוא חי במינו הוא נזון בסוגו שהוא שרשו, אחד אינם אחד בשרש הקרוב

, אמר עוד.  אינו ניזון אבל הוא גוף בסוגו ואם כן אינם אחד בשרש הקרובשהוא ממין הדומם
וחלקי . וההרבה כנגד האחד מקצתם מפני שאינם רצופין ומקצתם לפי שיסודם יחלק בצורה

ואמר עליהם שהם רבים עד . המקבילות לפי שהגבולים המורים על הקיום הם דברים רבים
  : כאן הם דבריו של החכם

 דבריו המעולים באחד וברבים אשוב לומר עוד מה שבו הנחתי בענין ההבדל ואחר שהודעתיך
ואומר ששם נאמר כי סוקראט יתחלף לאפלטון באחדות אשר . כפי מה שהוזכר בספר המבוא

או יתחלפו ענייניו בעצמו כאשר יהיה זמן נער או זמן איש וכאשר יפעל דבר , ביניהם בעצם
ל כל מה שיתחלפו בו העצמים או יתחלפו ענייני ובכל. בעת אחת ולא יפעלהו בעת אחרת

והמבדיל המייחד הוא מה שהתחלף בו הדבר לזולתו במקרה . העצם האחד נקרא מבדיל כולל
וההבדל שהוא מייחד מן המייחד הוא . בלתי נפרד כמו התבלול בעין ורושם הנגע בלוע

כי הדיבר . בדיברכשיהיה החלוף בהבדל מחדש המין בהתחלפות האדם לזולתו מבעלי חיים 
ובכלל כל הבדל הוא יחדש לדבר אשר ימצא בו חילוף , הוא ההבדל אשר חידש מין האדם

ואמנם ההבדל האמתי והוא מיחד . אלא שההבדל הכולל וההבדל המייחד לא יחדשו נמצא אחד
אבל . והחכם האריך בענייני ההבדל לפי מה שהוצרך אליו. מן המייחד הוא מחדש נמצא אחר

 לנו במה שהבאנו פה מדבריו בענין ההבדלים כפי מה שאנו צריכים אליו לכוונת אנחנו די
, כי הדברים שאינם משתתפים דבר, ואמנם השתופים כבר הם נודעים מצד ההבדלים. דברינו

ומפני שהצורות הם עיקרי הגופים בעלי הצורות אשר בהם . הם אשר בתכלית ההבדל מזולתם
ויש . וזהו אמת, מיחד הוא אשר יורה על הבדל הצורותאמרו שההבדל המיחד מן ה, קיומם

ויש שישתתפו בעניינים , דברים שישתתפו עם אחרים בענין אחד ויבדלו מהם בעניינים רבים
וזה עניינם ידוע . וזו היא החלוקה הנאמרת בדרכי השמות כלם. רבים ויבדלו בענין אחד רבים

לא ימלט מהיותו יחיד ליחיד , נמצאיםכי כל שם ושם מן השמות שנקרא בהם שום נמצא מן ה
ואם הוא יחיד ליחיד צריך שלא ישתתף על דרך האמת עם . או יחיד לרבים או רבים ליחיד

ואמנם מפני חלוק . וצריך שיהיה מורה על שזה הנקרא בזה השם נבדל מזולתו מכל צד, זולתו
מבדיל בינו ובין השתופים הורונו חכמים שזה אשר השתתף עם זולתו בצורה כבר יקרא בשם 

אבל עצם ראובן ועצם שמעון שהוא , שאין עצם האדם ועצם הסוס אחד בצורה. זולתו בעצמות
אחד בצורה דין הוא שיקראו בשם אחד כולל כל מינים ומיחד מינם מכל אשר זולתם שאין 

  : צורתו וצורתם אחד



ויבדל , מצד זהואמנם כבר ישתתף זה השם עם היותו מייחד מן המייחד עם השם שהוא כולל 
) ידידים(ואם הוא יחיד לרבים ישתתף עם היחיד בשניהם . ממנו מצדדים אחרים רבים

ואם הוא רבים ליחיד יבדלו . ויבדל מצד היחיד והרבוי מחברו, וכוללים הנקראים בם] יחידים[
וזה ראוי שתדע . וישתתפו עם האחד מצד ייחודו ועם השני מצד רבויו, מן היחידים מצד רבוים

והם ידיעה . אין לאדם שום ידיעה ולא השגה כי אם על דרך שלשה עניינים אלה שאומר לךש
וידיעה בו אחר שנודע שנמצא , והוא שאמרו עליו ישנו ואינו, בדבר אם נמצא ואם אינו נמצא

במה הוא או מה הם ענייניו ואיך הם וכמה הם ולמה הם וכיוצא בהם שאלה הידיעות הם 
נקרא בו זה הנמצא ואם הוא שם אחד או רבים ועל מה יורו ענייניו וידיעה בשם ה. כלליות

הנה אלה השלש ידיעות בשלשת העניינים הנזכרים הם שראוי לכל חכם שיחקרם בכל . כלם
וכל מי שיודע יותר מהם במה שראוי לדעתו על . והם שכל החכמות מיוסדות עליהם, יכלתו

והוא אשר אמת כל מה .  השלילי בשלילותומה שראוי לדעתו על דרך, דרך החיובי בחיובים
הוא האיש שיאמר עליו שהוא יותר . והכחיש כל מה שראוי להכחישו במופתים, שראוי לאמתו

ועל כן ראוי שידע המשכיל במה . חכם ויותר שלם ממי שלא ידע זה משאר בני אדם כלם
ם ואם ישתתפו הדברים הנמצאים ובמה יבדלו אלה מאלה אם בעצם ואם במקרה ואם בש

  : בענין

   

  :יפרש ההפרש' גנוז חלק ו

שיש בין השם שהדבר יורה עליו ובין השם שיורה על מציאות הדבר או על מהותו או על 
דע שיש בלשוננו שמות וכן בכל לשון שדבריו יורו עליהם . מקרה ממקריו או כח מכחותיו

דברים ואין שם שום ויש שמות שיורו על ה. והם הנקראים אצלנו השמות הנגזרים מן הפעלות
ואמנם השמות שיורו . ואלה השניים נקראים השמות המפורשים. שם כי אם אלו השני מינים

מפני העניינים הנמצאים , עליהם העניינים הנמצאים הם השמות שנקראים הנמצאים בהם
פ שאין זה פעל מתחדש כבר זה "ואע, כאמרך איש אחת. בנמצאים יהיו עצמים או מקרים

וזהו מה שרמזתי בפעולות שעניינם הנה טבעיות או . יש בפעל והוא אחדהאיש הוא א
כי הוא . גם הוא אשר עשהו אחד, והטבע הוא אשר פעל זה האיש ועשהו איש. מלאכותיות

כי אין . ואפילו אם לא היינו קוראים אותו איש אחד הוא איש אחד, איש בטבע ואחד בטבע
ועל כיוצא בזה . אבל חייבו הטבע שפעלו,  אחדהשמות האלו השנים מחייבים לו להיותו איש

אבל הדבורים אינם דבר , אמר החכם שהעניינים הנמצאים בנפש הם דבר אחד מצד האומות
כי בצירופם יתחלפו אבל לא , ואלו בצירוף זה, אחד מצד היות אלו מצורפים בצירוף זה

ותם ולפי הפעולות ואם כן זה הנזכר והדומים לו כלם הם שהדברים יורו על שמ. בעניינם
פ "ואע, כגון שם השחור שיקרא כך מפני שהשחירו המשחיר שהוא הפועלין. המלאכתיות

כי המלאכות כלם החמר , כ הוא העשב או העץ או העפר והדומים להם"שהפועל השחרות ג
והאומן המניע החמר לקבל הצורות המלאכתיות עם כליו יקרא פועל . שלהם טבעי בהכרח

ואם . הצורה באותו החמר כפי מה שציירה בלבו ומוציאה מן הכח אל הפועלמצד שהוא הנותן 
ואמנם השמות המורים על מציאות . כן כל השמות הדומים לשני העניינים שזכרנו הם הנגזרים

כבר יחשבו רבים שהם הם אשר , הדבר או על מהותו או על מקרה ממקריו או על כח מכחותיו
העניינים האלה בעצמם הם שחייבום להקרא באלה , ייניםכי אחר שיורו על אלה הענ, זכרנום
והיא , אבל כוונתנו בם היא אחרת. כי אין כוונתינו בם ככונתם, ואין הדבר כן אצלנו, השמות

  : זאת

. והוא אינו נגזר מענין שבי, דע כי שם אברהם אשר הוא שמי הוא שם מורה על מציאותי
וכן כל שם . קרה ממקרי ולא על כח מכחותיואמנם זה השם אינו מורה על מהותי ולא על מ



כלומר הוא מפורש ומבואר ונודע . והוא השם המפורש, שדומה לזה יקרא שם העצם אצלנו
, פ שאין שמי אני ולא אני שמי ולא שמי עצמי ולא דבר ממני"ואע. לכל יודעי שמי שזהו שמי

 המיוחד שהוא שמי שאני נקרא בזה שם, אלא שהוא שם שהוא סימן לי ולכל היודעים אותי
ועל כן אין צורך שיהיה . לא על דבר אחר כלל, מפני שמורה על מציאותי לבד, המיוחד לי

ומזה הענין כבר יבא לך ממנו לפנים מה שירוה . ולפיכך יקרא שם המפורש, נגזר מן הפעולות
ן ואמנם השם שיורה על מהות הדבר מזה המין הוא שם כולל כל מין ומי. צמאך בענין השמות

כי אלה הם השמות למינים . ממיני הנמצאים כגון אדם וחמור וסוס וקוף והדומים להם
הנה , ל אמר כי שם אדם הוא שם נגזר מאדמה"י שהרב ז"ואעפ. מיוחדים מובדלים מין ממין

והנה ידוע שאפילו שמות אישי . לא ידענו שם חמור מאין נגזר ולא שם קוף ורבים כהם
או , והנגזרים כגון אדם מאדמה והדומים לו.  מהם שאינן נגזריםהמינים יש מהם נגזרים ויש

כשם יצחק מצחוק , הם שם עצם משם עצם או שם עצם משם מקרה. איש מאש והדומים לו
או שם מקרה משם מקרה כגון שם חכם משם חכמה או שם מקרה משם עצם כגון . והדומים לו

ואמרי הנה על הזהב ועל . וזהבכוס מצופה זהב שיקרא מוזהב שהוא מקרה שקרא לכוס שה
הוא על הדעת שזכרתי מאריסטו שאמר שהעצמים שני מינים , האש וכיוצא בם שהם עצמים

פ שהוא לא זכר זה מצד שמותיהם "ואע, והם האישים והמינים עם הסוגים. ראשונים ושניים
ב אלו כ רו"א. כ שמותיהם מזה הצד שמות העצמים"כ ראוי לקרוא ג"וא. כי אם מצד מציאותם

אבל רובם הם , השמות כבר יורו על העצמים הנזכרים לפי מהותם למיניהם ואינם נגזרים
. והם הם הענין הראשון המוסכם להם ופירושיהם. שרשים מפורשים שלא יוודע להם גזירה

והשם הראשון הוא הכללי . וזה שאם לא יעמד אדם בהשגה אחת בידיעת כלליה אינם השגה
מה תענה לו אלא שכל , על כן כשישאלך אדם מה שרשו של שם כלבו. הכולל כל המין שלו

. כי זה על צד הדרש, פ שאמרו למה נקרא כלב מפני שמו לב"ואע]. לא יוודע גזירתו[שרש 
ואמנם לא שמענו זה על שום . כ המין הראשון בקצת שתוף"ואם הוא אמת יהיה נגזר ויהיה ג

וכן על השאר כולם כי דרך . ו אומרים אותוואם היה אפשר לאמרו והיו צריכין לו הי, סוס
כגון שיורה על תאר , והמשכיל יבין ויבדל בין הדברים והשם שיורה על המקרה. אחד לכל

. כ הוא מפורש"א, כי שם יפה הוא ראשון ואינו נגזר. גופני כשם יפה תאר ויפה מראה
דיעה ראשונה וידענום בי, והדומים לו מפנינים אלו יאמר עליהם שהם מפורשים אצלנו

כגון חכמה , והשם מורה על כח מן הכחות הרוחניות. והאחרים נגזרים מהם כמו יפיפית מן יפה
ואחר שהוא כן כל שם שהוא ראשון ואב . אבל חכם נגזר ממנו, שהוא שם ראשון ולא נגזר

שלא קדם לו דבר לכל ענייניו אבל הוא קדם לכולם בין יהיו לו תולדות שנולדו ממנו , ושרש
הנה השם ההוא שנפלה עליו ההסכמה להיותו ראשון ראוי שיקרא , גזרו ממנו או לא יהיו לוונ

ולפיכך כל שם שיהיה נגזר . מפני שהיודעו לא יצטרך לבקש עליו שום פירוש, שם המפורש
הוא השם שראוי שיקרא היום . ואם תסיר ממנו שרשו לא היה נמצא, מאחר שקדם לו באמתתו
זהו הכלל אשר ראיתי שהיה ראוי להקדימו . ד שיוודע שרשו הראשוןהנגזר וצריך שיפורש ע

  : לפני דבר בשמות על דרך הקבלה ודעהו
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יגלה ערות המתפארים בידיעת השמות והפעולות הנפעלות בעבור הזכרתם או כתיבתם על 
ראים על זה בעלי ונק. צורת ההשבעות המתפשטות בין הצנועים הנחשבים לחכמים בדורנו זה

שמות מבהילי הלבבות ומפחידים חכמי הפתאים ומבקשים מהעם שיקראום חכמים ורבנים 
והם עבדים נמכרים לעבדי עבדיהם של מחברי השמות שהם האדונים והנביאים . ואדונים

כי האחד האמתי יאמר על , ממנו' אמר החכם בספר מה שאחר הטבע במאמר ט. באמת מכל צד
והאחד שאינו נחלק . והאחד בנפרד כמו האיש האחד.  האחד ברצוף כמו הקו.ארבעה עניינים



והאחד בענין הכללי השותף לדברים . במחשבה לא בכמות ולא באיכות כמו האחדות והנקודה
וגם הוא , כמו החי האמור על האנוש והסוס והגמל ודומיהם, שהן אחת בענין כללי משותף בו

ואיכות זה לא יאמר , ד יאמר בו הוא הוא ושוה ודומהוהוא כי האח. כנגד הרוב בענין אחד
הילכך יהא נגדיות האחד והרוב באלו הדברים על מספר העניינים שיאמר בהם באחד . ברוב

ג כי אין "והוא אומר במאמר י. וברוב יאמר זולתי ולא שוה ולא דומה. הוא הוא ושוה ודומה
מת הוא המעט וכל המצוי הוא או הוא ואין הרוב נגד לו באמת לפי שנגד הרוב בא, לאחד נגד

הגדולה והקטנות והשווי שהן נאמרין על , הוא או זולתו השוה אינו נגד לגדול או לקטון
המקביל לרוב , פ שהמקבילות המוקדם מהם נגדיות היש והאין"ולא על הטבע אע, הנקודה

ומה .  שניםוהמעט בגמרא הוא, לפי שהרוב הוא רוב האחדים, במה שהוא רוב האחד לא המעט
הוא לפי שהוא רוב האחדים כמו שהמשערים היו משוערים , שנאמר באחד כי הוא הרוב

פ שהן בעצמם "ובזה הצד היו השנים רוב מקביל לאחד ואע. בשיעור והמדודות מדודות במדה
  : עד כאן הם דברי החכם, לפי שהרצוף אינו נחלק לפחות משנים, מועטין בגמרא

ניינים מעולים מאד צריכין לנו מאד גם מועילים להקדימם למה והוסיף עוד דברים ואמר ע
על דרך סוד , מענין הייחוד אשר יורו עליו השמות או הייחוד אשר יורו על השמות, שאנו בו

ועל דרך , ועל דרך ידיעת כל המצוי שיאמר עליו הוא הוא או הוא זולתו, האחד והמעט והרוב
  : בעניינים ואלה דבריוועל דרך ההצטרפות שיפול , הגדול והקטן

והוא שכל אחד מהם . והוא שיקרה לו הנגדיות, כי המצטרף שממנו מצטרף בנפשו, אמר
כגון עלית ותחתית והמעט והרוב והקטן . כלומר יובן מהזכרת האחד מציאות חברו, בעצם

כגון המדה והמדוד לפי , ויש ממנו מצטרף במקרה והוא שלא יקרה לו הנגדיות. והגדול
ואינו כן המצטרף בנפשו כי אותו כמו . יא עילה למדוד ואין המדוד עילה למדהשהמדה ה

הילכך כל אחד מהם הוא . שהעלית יאמר בצירוף לתחתית כך התחתית יאמר בצירופו לעלית
  : ויאמר בצירוף למדה, והמדוד לא יאמר מדה בצירוף אל המדוד, בעצם חברו אבל במדה

כגון המדה והמדוד לא על , לו המצטרפין שבמקרהוהאחד מקביל לרוב על דרך שיקב, אמר
ג כי "הילכך לא יקשה מה שהוא במאמר י. דרך שיקבלו המצטרפין שבעצם והם הנגדיים

כי , האחד אינו נגד לרוב לפי שאותו הוא באמת. שניהם יחד במוצע אחד פירוש סוייטו אונו
ב אינו כי אם הישנות והרו, לפי שהיה התנאי בנגדיים שלא ימצאו שניהם יחד במוצא אחד

אבל מה שאמרנו בו כאן כי הוא נגד להם מצד שהוא משער להן , לפיכך אינו נגד להם. האחד
  : כמו שהמדה משערת המדוד

כי הדעת יחושב , ואמר עוד. והרוב בשרש המספר ולפיכך היה המספר רוב מדוד באחד, אמר
כי הדעת הוא בדרך אחת מדה . שהוא כנגד הידוע כמו שהאחד כנגד הרוב והמדה כנגד המדוד

כי הידוע הוא בעצם הדעת כמו שהמדה בעצם המדוד . אך באמת כי הידוע מדה לו, לידוע
פ שאינן "והאחד בעצם המספר ואין הדעת בעצם הידוע לפי שהרבה מן המדעות מציאות ואע

ולפיכך הדעת בידוע . וכן המספר לא ימצא בלי האחד, ל הדעת לא ימצא בלי הידועאב. ידועות
אבל הרוב שהוא , הילכך הרוב במה שהוא רוב אינו כנגד המעט, כמו שימדדו המספר באחד

וכן האחד אינו כנגד הרוב אלא מצד . כנגד המעט הוא הרוב המצטרף לרוב שהוא יותר ממנו
ל במה שהוא אחד וזולת נחלק אינו כנגדו אלא על צד נגדיות אב, שנקרא לו להיות מעט ונחלק

, הידוע יהיה בכל אחד מן המאמרות והדעת באיכות. לא על דרך נגדיות גמורה, המדה והמדוד
המשונה בצורה הם . הבינוניות הן בשרש אחד עם הנגדיים ובמה שביניהם ומורכב משניהם

כל מה שאינו נחלק . דהו ואינן נגד גמורהשווי והזולתי בצורה הן הנגדיות כל . בשרש אחד
או בפרקים ) בתמית(והנגדיים הם הנחלקים או בפרקים נגדיים , בנגדיות כלל הוא אחד בצורה

  : עד כאן השלים החכם הענין במה שאמרנו. בינוניים



ואמר שם כי העיון בעצמים . כי החכמה היא ידיעת ראשי הנמצאים' ועוד אמר במאמר י
או על דרך שהן , ובעצמים. לכן יעוין המקרים על דרך המופת, ה אחתובמקרים הם מחכמ

  : או על דרך שהן לקוחין בהשלמה מחכמה אחרת, לקוחין מן ההרגש

כי העצם הוא עילת שאר ההויות התשע והוא מוקדם . והוא מאמר העצם' ואמר עוד במאמר יא
ל בלווי כלומר " מינויין רויאמר באלו. ולפיכך יאמר בעצם כי הוא מצוי בגמרא, עליהם בטבע

פירוש אל גוהר . שהן כמות לעצמים או איכות או זולתו לפי שאינן נמצאין כי אם בעניינים
גוף נשאר לעולם ואינו משתנה והוא גוף השמים וגוף ישיגנו השנוי , בערבי העצמים שלשה

   :ומצוי שאינו גוף הוא עומד לעולם ולעולמי עולמים, והווי וההפסד כצמח וכחיי

וכל מה , לפי שנתחייב להיות לשנויים מוצע בכח שני הנגדיים שאליהן ישתנה, ואמר עוד
והכח יהיה בכל דבר משרש הדבר שהוא בכח . שישתנה הוא משתנה בצאתו מן הכח אל הפועל

והכח שבאיכות להיות חלול היא , הילכך הכח בעצם להיות רביה וחיסרון היא בכמות. עליו
יהיה מהויות בכח לא ] המשתנה[הילכך . ות מעלה ומטה היא באנהבאיכות הכח שבאנה להי

לפיכך כל מה שישונה יש לו . לפי שהגלם הוא גרמת הכח והכח עילת השנוי, מהויות בפעל
ואפילו גופי השמים לפי שהיו משתנים במקום בלבד נתחייבו להיות . והוא גוף בהכרח, גלם

לפי שמוצעם לא . הנהוין הנפסדין אחד בעצמולכן אין הוא ומוצא . ושיהא להם מוצע, גופים
ולפיכך מוצע אותן . ומוצע אלו יקבל הווי והפסד, יקבל מן השנויים אלא העתקה מאנה לאנה

  : אלה הם דברי החכם הנזכר, הוא בפעל ולא בכח

וידוע שאמר במקומות הרבה טענות אחרות הרבה לאמת כל מה שאמרו בו והאריך בהם לפי 
אני חושב ששום חכם מחכמינו הנמצאים היום בדורנו זה מן החכמים ו. הצורך והתועלת

והם חכמי התלמוד אשר בחנו דברי הפילוסופים ודברי החכמים הקדמונים ודברי , האמתיים
לא יפלא מדברי ולא יבהל להם אבל , והשיגו מכל דבריהם מה שראוי להשיגו. ה"הנביאים ע

דברי הפילוסופים הידועים , תוך דבריולא יאשימני על מה שכתבתי ב, ישמח בהם מאד
ואמנם . אבל יקשה עליו על מה שלא הארכתי בם לפי האורך הצריך המועיל מהם. וקצרתי בם

ואחר שאמרתי זה כלו אשוב לדבר במה שצריך . אני כתבתי מהם ההכרחי לפי מה שאני בו
אינם הבאים ו' לדבר בו בענין המתחכמים השוערים בשערי החכמה אשר פניהם אצל ה

והם אשר חשבו שעלה . ומגמת מחשבתם היא בחוץ עם היות הם בפנים, מכירים היוצאים
בידם ענין מענייני הקבלה האמתית והם המתפארים בידיעת השמות וחושבים שהדרך 

ואלה . ואמנם היא אצלנו בתכלית האחרון של השקר. המקובלת אצלם היא הדרך האמיתית
אזני שכל לשקול בם האמת עד שיתרחקו ממה שכנגדו האישים הפתאים הם אשר אין בידם מ

וגרם להם זה מיעוט השתדלותם בחכמות והיותם חפצים להוסיף לנפשם המגושמת . בכל כחם
ומצאו ספרים רבים שהועתקו על ידי האנשים . בשמות על נשמותה ועיורוה מראות כחה

הורום לחכמינו השלמים ונביאנו , ה"הרעים וצרפו העניינים אשר הורה אותם השם לנביאנו ע
, ל וחכמינו הורום לחכמים הבאים אחריהם פה אל פה ומסרום בקבלה לבניהם ולתלמידיהם"ז

נחוניא בן ' ישמעאל ור' והיה ר. עד שראינו מהם ספרים שחתמום קצת חכמים הראשונים
כגון פרקי היכלות וספר הבהיר ואותיות , עקיבא שהם גדולי ישראל מן המחברים' הקנה ור

ולפי זמנינו זה חכמו אנשים בקבלה . עקיבה ורבים כמותם עם ספר יצירה הגדול והקטון' רד
כגון ספר היחוד וספר הכבוד וספר הנפש . כ שחברום חכמי המלות"וראינו ספרים רבים ג

ופירושים רבים על דברי תורה נביאים . וספר התורה וספר המרכבה וספר הבנין ורבים כהם
ובכל אלו הספרים שראינו לא היה כתוב בשום ספר מהם שום דבר . וכתובים ושמוש תלים

ממה שזכרוהו המזיפים הרשעים הרמאים המבקשים העשר והשררה והכבוד והרודפים אחרי 
הם הממיתים עצמם על השגת העניינים המעירים עיני הלבבות והם , הבלי הזמן ותחבולותיו
והם העוזבים . ישי מין אחר מבעלי חייםאשר הם לנו מאשר אנחנו א, התאוות ומיני התענוגים



תענוגי הנשמות הרוחניים אשר הם לנו מאשר אנחנו אישי מין אדם נברא בצלם אלהים 
  : וכדמותו

וזהו הענין המזויף אשר מצאנוהו בספרי המינים ובספרי האפיקורסים המפתים זולתם לטעות 
 קח קלף של צבי וכתוב )ה למפרע"לאהב(ל "ה א"הב. אחר הבליהם והוא שכתוב במקצתם זה

וטבול במים חיים כך . עליו שם בין כך וכך אותיות ביום פלוני בשעה פלונית במקום מיוחד
ואכול מעט . וכך ימים וצום כך וכך ימים ואל תאכל כל חי בעל דם ואל תשתה יין ושכר
וקח קטרת . כשתאכל וקח עשב פלוני ועפר פלוני ועשה חומט דיו וכן תכתוב מה שתכתוב

וקח צלע של אתון שחורה שמתה מיתה . לונית ועשן המקום שאתה בו ימים כך וכך במספרפ
ואמור עליה . טבעית ותהיה התחתונה שבצלעות מצד שמאל והסר ממנה כל הבשר יפה יפה

עליכם המלאכים או ' בן פלו' משביע אני פלו. טרם שתכתוב בה דבר ההשבעה המופלאה הזאת
זה מן השמות של הדברים שמציאותם נעלם או נעדר ונחשבים הרוחות או השדים או כדומה ל

ולא תאכל ולא ' בת פלו' שתכריחו את פלו, לנמצאים מפני המצאם בדמיונות או בחלומות
וכיוצא . ואם יושבת לא תשב ואם עומדת לא תעמוד ואם שוכבת לא תשכב. תשתה ולא תנוח

קשת אותי ורודפת אחריי עד שתבוא אלי לביתי מב, באלה ההבלים אומרים מהם הרבה
ואחרי כן תכתוב כל זה בצלע ואתה מדבר בו פעם שנית . כמשוגעת עד שאעשה בה כל תאותי

ואחר כך קח הצלע הכתוב ושרפהו באש ואמור הדברים פעם שלישית ובשעת . בעת הכתיבה
כשם שהצלע הזאת שהיתה מגוף אשה שנבראת מצלע אדם ונעשת צלע , אמור. שריפת הצלע

ימות בתוך לב ' בת פלו' כן לב פלו, והיא נשרפת בזאת האש, מור וחיתה ועתה מתהאתון מח
והנה הדבור הראשון הוא אחרון אלא שזה . וידבק בלבי לאהבה, העולם וישרף באש להבה

  : הפך זה מצורף

ודע כי בעת שתקשור הקלף של צבי שכתבת עליו השמות על יד שמאלך , ועוד כתוב בו
מיד באותה שעה ירתע לב האשה המושבעת ויתנועע , קשר כנגד לבךבמקום תפילין ויבא ה

והיא תתבהל מאד ותצייר פניך ותראה אותך בעיניה כאילו אתה מלאך האלהים לפי . ממקומו
ואפילו בפני הכל תשקך . דמותך ותחשוק בך ולא תשקוט ולא תנוח עד מצאה אותך בפרהסיא

וכמוהם כל המשוגע השומע כדברים . ותךומיכאן ואילך היא תבקש ממך בפיה שתמלא בה תא
ויקרה לפעמים מקרה שיזדוגו שניהם אחר זה . האלה ממית עצמו על זו ההשגה הפחותה

ומאלה תמצא אלפים ורבבות מהבלי . המעשה ויחשוב זה המכשף שכשופו הועיל ופעל ועשה
ברי ונעזרו בזה במקצת עניינים שנמצאו כתובים במקצת ד. השבעות ולחשים וכיוצא בם

ה "וכן כתבו לשנא. ל שיש להם עניינים פלאים תחתיהם והם חשבום כפשוטם"רבותינו ז
וכן בתוך . ל כדי להבהיל הלבבות ולהודיע למקבלים מהם שהם סודות ולא ידעם זולתם"האנש

. הדברים יכתבו דבורים רבים מצורפים כדי שיבהל השומע ויצטרך למלמד להודיעו זה הדבור
והכל ימשיכוהו כפי מה . יכתבוהו עלץ של נותא וכדומה לזה אין חקרכגון צלע של אתון 

שיעלה במחם המוזרים על פי הנחש שהטיל בם זוהמא ולא עמדו על הר סיני ועל כן לא פסקה 
ולפיכך כל הרוצה שתפסק זוהמתו ממנו יעמוד על הר סיני הסנירי הרסיני הר . זוהמתן מהם

  : סניי המשים רסן בפי כח התאוה וינצל

הוא , ל בענין הפלגת השמות"ואמנם מה שראינו כתוב בקצת ספרי החכמים הנזכרים ז
. שבידיעת אמתתם יתעלה היודעם עלוי רב ומופלא מכל בני דורו בתורה ובחכמה ובנבואה

. ועל כן נתנם ביד הנפש בכח, שהם הדברים שהשם בחר בהם יותר מכל מה שבעולם הנפש
ולתה ותחדש נפשות ותהיה הידיעה ההיא סבה להציל ובצאתה מן הכח אל הפועל תפעל בז

ויחיו חיי עד כחיי השם שדבקו בו , ותביאם הידיעה לעולם הבא חיים, נפשות רבות מיד שאול
ואשר בא מזה ". ואתם הדבקים ביי אלהיכם חיים כלכם היום"ועל כיוצא בזה נאמרו . 'יתע

ד "חלקים כ' צאים ומתחלקים לגב שמות היו"אלה הם ע. ב שמות"בספר הבהיר הוא זה על ע



ועל כל חלק יש לו רוחות ארבעה לשמור מזרח , ד שר גבוה עליהם"ועל כל כ, לכל חלק
נמצאו לארבעה רוחות ארבעה ועשרים צורות , ומערב צפון ודרום ומתחלקים ששה לכל רוח

וכן וכולם חתומים ביי אלהי ישראל אלהים חיים אל שדי רם ונשא ש, וכן לשני וכן לשלישי
אהילאי ודרש מאי דכתיב יהוה מלך ' ישב ר. 'ברוך שם כבוד וכו, ה"עד מרום וקדוש שמו יהו
, אלא זהו שם המפורש שניתן בו רשות לצרף ולהזכיר, ]לעולם ועד[יהוה מלך יהוה ימלוך 

והוא שם בן שתים , )ז"כ' במדבר ו" (ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם"דכתיב 
שהם שלשה והם שתים עשרה וכן יפעל ' שם שבברכת כהנים יברכך יי וגוב] אותיות[עשרה 

וכל השומרו ומזכירו בטהרה ובקדושה מתקבלין כל תפילותיו ולא עוד אלא . יפועל יפעול
. זה השם המפורש הנכתב על מצח אהרן, שהוא אהוב למעלה ונחמד למטה ונענה מיד ונעזר

ה למסמריה "ב שמות שמסר הקב"א יב שמות ובשם המפורש שהו"ובשם המפורש בן ע
. העומד לפני הפרגוד והוא מסרם לפני אליהו בהר הכרמל ובהם נתעלה ולא טעם טעם מיתה

ב שבטי ישראל וכולן נכללין "לי] ב"י[ואלו הם השמות היקרות והמפורשות והמפוארות שהם 
ולב והן הן ד שמות ובהם כלול זכר ונקבה ופקודין בתלי בגלגל "בלב השמים ומתחלקין לכ

  : זה כתוב בספר הבהיר וכן באחרים וכיוצא בזה וכלם הם דברי אלהים חיים. מעיינות החכמה

הם שראויים להקרא , הנה אלה הדברים והדומים להם כגון אשר זכר הרב מהם במורה צדק
ומה שרמז ' ב אותיות ועל שאר שמותיו יתע"והוא מה שאמר על שם בן מ. דברי חכמים באמת

ל על ההכנות הרבות ועל המעלות של שם בן "ואשר פירש דברי רבותינו ז. מיעיןמכותבי ק
חכמים שאמרו ותלמודו מתקיים ' וכבר אמר שם בסופו של ענין השם על מאמ. ב אותיות"מ

שזה יורה על השגת השכל הפועל אשר זו , בידו ונוחל שני עולמות העולם הזה והעולם הבא
ואמרו שם שלא נקרא שם המפורש כי אם . עלתה בידוהיא החכמה שאי אפשר לשכחה למי ש

האמת ואינו מקשה על מה שזכרנו מן ' אמ, שם בן ארבע אותיות והוא השם המיוחד לבדו
כי שם בן . מפני שכולם יוצאים מזה הנזכר, השמות המפורשים שנזכרו בספר הבהיר ובזולתו

ו "ם יה"הקדש שהם החותב הוא במספר שני שמות "ושם בן מ, ב הוא שלשה שמות בעצמם"י
שהם חמר ', י'ו'ה'אותיות ההעלמה א' ב הוא במספר ד"ושם בן כ) י"אהו. (ב"ו עולים מ"יה

ועם היותו חמר ראשון לשם השם הוא כבר ידוע שמספרו . לתיבת השם שמהם הורכבה
אותיות הם שנזדככו ' נמצא שאלו הד. שהם חמר שבעים לשונות, ב אותיות בכלל"כמספר כ
. ה"כלומר ליהו, ם"ם הש"ם לש"ועל כן היו ראוים להיותם אחר המזגם ש.  הלשונותמכל חמר
. תיבותיו בכל צירופיו' והוא השם המצורף עם ד, ב תיבות"ח אותיות הוא שם בן י"ושם בן מ
ו במספר "חברם והנה רי, ח"שמות מספרם ר' והנה ח. י"ו ה"י וי"ד ה"ב במספר יו"ושם בן ע

שכך נזכר אבל ,  דרך התוספת הפך מדרך שברירי ברירי רירי רייועוד על. כל אותיותיו
והוא כלו על דרך החסרון ואמנם השם דרכיו . כשנכתב נכתב כך שברירי ברירי רירי ירי רי

, ה"שווי הוא יהו, וספת'גרעת ת'ווי מ'והם ש. ש"ח שסודו נפ"ר היר"שלשה כדמות צורת או
א שמות הקדש שלמים יעידו "הנה כלם ה, ו יה ייהוה יה, מגרעת משני צדדים יהוה הוה וה ה

אשר ' ה"ה העיונ"המצויי'ומציאותו היא ', ף"ח בגו"א כ"ף ול"ו גו"אינ'במספרם שהשם 
ותוספתו משני צדדים גם . ובם נפלאות רבות' י"ו עולמ"קנ'וכולם ' י"ו עיוני"ל ק"כ'בעבורה 

פ "ת שוים בארבעה הצדדים ואעוהנה התוספת והמגרע. ה וה הוה יהוה, יה יהו יהוה] י[כן 
והשמות . ד שנמצאו שלמים"והיו השמות א, שהם הפכיים כמהלך שני המאורות הגדולים

השעה 'בדמות ' שבעה חמשה'שהם . ה"חברם ויעלו ז, שמות' שקבלו תוספת ומגרעת היו ז
ה "ז(ב "ם יעק"והסוד סל. כלומר מעשה בראשית' מעשה יצירה' 'מעשה החשב'שהוא ' שבמח

ם "ר השמי"ה שע"ה כי אם בית אלהים וז"ועל זה רמז בו רמז זה ואמר אין ז, )ה"מים הויפע
ונשארו עשרה כנגד עשר , ושני השמות הם השווים לשני הצדדים. ש"ם המפור"א ש"הו

וסוד בראשית הנעלם מערבות בנקוד השמות בנקודות השם . ספירות שהם חמש כנגד חמש
כלומר שכל . כולם מעידים על סוד הקץ, לה רבים ואין קץוכא. לקבל השמות במניין הספירות

כי טוב , אלה הגלגולים יורונו אמתת תכליתנו וקצנו וסופנו עד שנשיג מראשית ואחרית



טוב ללכת אל בית אבל מלכת אל בית "אחרית דבר מראשיתו כמו שרמז שלמה באמרו על זה 
ורבים כדברים האלה ). 'ב' קהלת ז" (משתה באשר הוא סוף כל הא דם והחי יתן אל לבו

וכלם מורים שראוי להמשך תמיד אחר התכלית . בדברי הנביאים והחכמה והפילוסופים כלם
כמו שאנו מרגישים זה כולו , כמו שממשיכים אותנו אליה הטבעים והכחות והתנועות והזמנים

כלומר , ולא ידבק בחיים כי אם החי כמו שאמר והחי יתן אל לבו. מיום הלידה עד יום המות
ויפעל פעולות מביאות לידי חיי הנפש שבה . ישים אל לבו ענין סופו ויכיר כי סופו למות

וכשיודיעוהו כי הדרך הקרובה המביאה בקלות לידי אותם החיים . אפשרות לחיות לעד
הנצחיים היא ידיעת שם המפורש ישמח מאד בלבו עם הידיעה ההיא וישתדל בכל כחו 

ועל . שהוא מה שחשבו בעלי השמות בזיופי השבעותיהם והזכרתםולא יבקש הפכה . להשיגה
  : כן ישר בעיני להורות הדרך לך ולדומים לך להדריכך בה אל האמתות ובחרת בחיים

   

  :יספר' גנוז חלק ח

דע כי ידיעת . מעלת ידיעת השמות וצורת הזכרתם ותועלתם לאוהבי האמת לבד לא לזולתם
, המעלות האנושיות המשותפות עם המעלות האלהיותהשמות היא המעלה העליונה על כל 

ואין שם דרך אחרת , ל שהם מודיעים הדרך המדבקת הנפש עם השכל הפועל דבוק נצחי"ר
ובה יבדל נביא מנביא וחכם מחכם . קרובה ממנה להביא הנפש אל זו המעלה המופלאה

יים מבני אדם מפני שאלה השלשה דרכים שבם יבדלו בני אדם האמת, ופילוסוף מפילוסופו
ודע כי הפילוסוף שהוא האוהב . הם שלש מעלות אנושיות ונדבקות באלהיות, המתדמים לאדם

וכמו שהכהן , ה הוא בדמות הכהן"והנביא שהוא השואל בדמות יהו. החכמה הוא בדמות הלוי
והפילוסוף , והחכם הוא השנים שהוא חכם ופילוסוף, ל שהוא נביא וחכם ופילוסוף"שלשתם ר

וכשיעלה . והפילוסוף אפשר שיעלה אל מדרגת החכם ואפשר שלא יעלה אליה. אחדהוא ה
כי שם פילוסוף הוא בלשון יון שם מורכב , יחודש לו שם נוסף על שמו ויקרא פילוסוף חכם

, ויש מאוהבי החכמה שנשארים עם האהבה כל ימי חייהם. משני עניינים ופירושו אוהב חכמה
ואמנם בהשיגם החכמה יקראו חכמים ויבקשו עוד . ג החכמהומפני סבות אינם יכולים להשי

, ויש מן החכמים שנשארים עם החכמה ולא יתנבאו. אחר היותם חכמים להיותם נביאים
ועתה ישר בעיני . והנביאים גם כן להם מדרגות זה על זה. ואמנם כשיתנבאו יקראו נביאים

אוהבי החכמה הנזכרים בזה להוציא אלה הדברים לאור ואומר כי הפילוסופים הנקראים 
. הם החוקרים מכל צד ומכל פנה לדעת אמתת הדבור ואמתת היצור, המקום ועל זה הענין

מפני שמתוך השגת הדבור והיצור ישיגו את קונם בשלילת דברים ובהרחקת יצורים להבדיל 
ברו וח. וחתרו על זה לחבר ספרים רבים בדרכי הדבור והם ספרי ההגיון. בין הצורות ליוצרם

וחברו ספרי טבע לדעת . כ ספרים רבים בחכמות הלמודיות בדרכי העניינים הנחשבים"ג
ואמנם החכמים הנקראים . וחברו מה שאחר הטבע לדעת היוצר והדברים הנבדלים, היצורים

ובהוראתם , בזה המקום ובזה הענין מבקשי הנבואה הם שקבלו קבלות ידועות בענייני השמות
, מהם להנהיג בהם המון העם ומהם להחכים הרואים דבריהם. ביםובעבורם חברו ספרים ר
והם ספרי סתרי תורה כמו שזכרתי מקצתם למעלה בחלק שעבר . אולי יביאום אל מעלותם

הם שואלים , ואמנם הנביאים הנקראים בזה הענין ובזה המקום שואלים דבר מיי. לפני זה
בר חכמה מהשם על פי השם או דבר שאלת חלום והשואלים באורים ותומים והשואלים שום ד

ויחלקו אלה השלשה מינים לחלקים רבים אין לנו צורך להזכיר מהם יותר מזה בזה . עתיד
ואמנם כל אחד ואחד מאלה הנזכרים תתעלה נפשו במה שהוא בו . המקום שזה מספיק לכונתי

. עלוי רבותדלג ממעלה אל מעלה עם תוספת ידיעת השמות וכל מה שיוסיף בם ידיעה יוסיף 
ואמנם צורת הזכרת השמות היא צורת מגדת חכמות אלוהיות והנהגות גלגליות והשגחות 



טבעיות והשגות נפשיות והיא מפעלת מחשבת הנפש לציור השגת הכחות הטבעיות הנעלמות 
  : ומעוררת כחה לדעת ההשגחות הגלגליות ומניעה דעתה להכיר ההנהגות האלהיות בחכמה

רך להזכרת השמות באמתתה בראשי פרקים עד שיספיקו לך דברי בהם ועתה הנני מגיד לך הד
דע כי כמו שהאותיות בצורתן . ותבין מהם מה שראוי להבינו ואזכיר לך הנקוד תחילה

כן , אותיות ההעלמה' ובמספרם ובשמותם מורות על עניינים מופלאים כמו שאודיעך בד
ואלו הן צורות הנקוד . ות נעלמותהנקודות בצורתן ובמספרם ובשמותם מורות על חכמות רב

אי נקודה אחת תחת האות . או נקודה אחת על אות בסוף עליונותו, הנמצא בספרים הנבואיים
אלה הם הנקודות המיוחדות שאינם . ו"או נקודה אחת תוך האות לפניו בוי. באמצעיתו
. תר א א אואלה מורכבים יו. א א א א א, ואלה הן המורכבות מיותר מנקודה אחת. מורכבות

ואלה אינם מניעים אבל מגידים . והם נקודה וקו ב ב, ויש עוד שני מינים ונקראים דגש ורפה
ל שאמרו דמיאן נקודתא באתותיא כנשמתא "וכבר ידעת מאמר חכמינו ז. על הקושי והרכות

כ הנקודות מורות על הרוחות ועל הכחות המניעות את הגופים "וא. דחיי בגופיה דאיניש
קמץ צרי פתח . חולם חרק שורק אלה הם השלשה, ואלה שמות הנקוד הנכתב. המתנועעים

ואלה הם . חטף קמץ חטף פתח חטף ס גול גם אלה שלשה. סגול שרוק אלה הם החמשה
, ו"ה קצ"ז תקפ"ועוד החתופים שכ, ו"ט תר"ח צ"תפ' ל ש"ועוד ר, ר"ח ת"ח ש"מספריהם ע
 שכתבתי פה מספריהם המוכרחים גם פ"ואע. א"ל רופ"וסודם רפא, ה"ז ורפ"והשנים ש

אבל אדבר , שמותיהם לא אדבר בפירושיהם מפני שכבר דברתי בם הרבה בספר פרס הספר
  : נתחייבות מהן בשם השם]ש] [בותיהן[פה בצורותיהן וכת 

ודרכו וטבעו דומה לוילון הספינה , ידוע כי הלב מתנועע ומתעורר וחושב ומצייר עניינים רבים
ן לפי טבע רתיחת הדם לדמות דמיונות משונות כפי הרוחות המניעות כח הלב ל שבו כח מוכ"ר

וכשיהיה האיש פילוסוף או חכם או נביא ישים כל מחשבות לבו . המשתנה תמיד לפי המידות
וכאשר יעלה בחכמה ממדרגה אל מדרגה ויתרחק מדרכי העולם הזה מעט . לדעת את השם

ויחשוב , תתעלה נפשו בחשק ההשגה האלהית, מעט עת אחר עת ויתעלו מדותיו ממדה למדה
יובן או לא , בשם תמיד ויזכיר אותיותיו בלבו ויגלגלהו בכל נקוד ונקוד שאפשר בו לסבול

ואם יובן הנה מה טוב ואם לא יובן מוסיף עליו גלגול אחר , והמובן יוסיף לגלגלו עוד. יובן
גלגלהו עד שיושלם כל גלגלו ואם יובן קצתו וישאר קצתו בלתי מובן י. גלגול עד שיובן

ואחר שיעשה כן יניע כל אות ואות של השם הנכבד בלבו בנחת בלתי . ב צירופין"וצירופו בי
ואמנם הנמצא . ויבטא בשפתיו באות אחר אות בנקוד שהניע אותיות השם בו, מהירות כלל

יחדתי לו ראשון הוא הנמצא תחת היוד והוא הממהר התנועה מכלם אשר לא ציירתיו לך עדין ו
זה הנקוד שמו שוא וסודו שוא הפוך ורמזו . זה המקום בכונה כי זה מקומו הראוי לו להודיענו

שמות " (לא תשא את שם יהוה אלהיך לשוא כי לא ינ קה יהוה את אשר ישא את שמו לשוא"
. ג מדות"ודע שמה שנאמר לעם כי לא ינקה בזה הדבור השלישי והוא מדה נזכרת בי). 'ז' כ

והוזכרה על צורת השם , היה זה להורותן להם כל רוב הצורך אליו, ונקה לא ינקהבאמרו 
ק "ה ותוכו נ"ד וחצי השם ו"ועל כן בא אחריו פק. שהוא מקיף קנקן תוכו והוא מסבב סביבו

ן ורמזם אל תסתכל בקנקן אלא "ק ושניהם קנק"ה ותוכו נ"וכן חצי השם י. ג מצות"וסודו תרי
כי הוא המאור הגדול , ר נאמן לשלחיו"ה תוך השם והוא צי"ר חמ"והנה מאו. במה שיש בו

, י וקורין אותו קמץ קטון"ושמו צר. אשר הושם ברקיע להאיר על הארץ ולממשלת היום
צורת זה צורת קו , וזה בית נקודות עומדות, נקודות יושבות' ודמותו דמות שוא כלומר שזה ב

וכשתחברם בארך , בע נקודות שהם שני קויםושניהם בעלי אר. ארוך וצורת זה צורת קו רחב
והארוך השוא עבד והוא , ויורו שהרוחב מלך והוא השתי מצד אחד, ורחב יהיו שתי וערב

א "וסוד שו. ומתהפכים על צורת להט החרב המתהפכת על פי שני הכרובים. הערב מצד אחד
. ת על פני המיםם שנאמר עליה שהיא מרחפ"ח אלהי"י רו"וסוד יצר שהוא צר, ו הגדולה"אש

ואחר שאתה מוצא העבד מניע את יוד והמלך הגדול שהוא יחיד . ה מלא רוח ואש"ועל כן י



ונודע בקבלת אמת כי העולם . והוא למעלה מהכל מניע את ההא הדבקה אל היוד בצורת יה
מיד יש לך לדעת מזה שיש דבר מניע את השכל , ד"א והעולם הבא נברא ביו"הזה נברא בה
וא השכל האנושי עד העולם הזה ומשפיע מן העולם הבא שפע וניצוץ על העולם העשירי שה

נוסף וסודו ' חוש ויתן'והנו ', ן"ו שי"ת ו"ח'וסודו , והנה סוד שוא עם חלם חוש מלא. הזה
  : כ הנה שלש נקודות חוש דמיון ושכל"וא. ן"ל ודמיו"שכ

 אחד והוא שלשה ועל זה ודע כי אלה הם המשיגים שבאדם והם מנוקדים בנקוד השם שהוא
ר "ם ש"ופירושו ש, נ"ש שי"ה ר"ם פ"כלומר מפרש שהוא במלואו ככה מ, נקרא מפרש

. א השני אין נקוד"ותחת הה, ו"והנה קמץ גדול תחת הוא. הפנים וחוזר חלילה אל יהוה
, ל"ר גדו"והוא כדו, ק"ל צד"ל גמו"ץ גדו"וסוד קמ, ץ הדין אתם"ק שהוא קמ"והמשימים מפי

כלומר אלה הם שבעדם יטו הגלגלים אל , א"גימטרי, ע"ארב, ע"רג, ל"מרג, ק"ו צד"גלמ
, א בלא נקוד מורה על גולם בלא צורה ועל גוף בלא רוח ועל איש בלא שכל"וה. השש קצוות

ועל כן הורה זה השם באמתתו שיש יכלת באיש . שיצריך לו שיתן בעצמו צורת רוח שכלית
ר "ם ש"כי הוא ש. ש מן הכח אל הפעל"ם המשמ"עם ידיעת שמאישי מין האדם להוציא שכלו 

ו "ב תרע"ו י"כ. ו"ח ב"ם בכ"ה ובעשרי"ם בשמנ"ש השני"ל מפר"ש המפע"ל והוא שר"הפע
ואם כן . ה"ם ברכ"ר הש"ם ציו"ה ע"ה מרכב"ר מעש"ת ציו"י ערבו"ב ציר"י וער"ב שת"שי

ה "וו קמץ ו יהו הא מפיק ה יהוצורת התולדה במח מצוירת שתי וערב יוד שוא הא חלם ה יה 
זהו הסוד שהוא אחת מן הסודות העליונים הנעלמים שבידיעת השם עם . ה ויהיה"וסודם יהו

וצורת ההזכרה האמתית היא , ומעלת האיש היודע זו הידיעה היא מעלה מופלאה. שאר השמות
וא בלתי ותועלתה וגמולה ושכרה הרבה מאד שה. המביאה לידי הידיעה לא זולתה בלא ספק

  : ולא יגיע כי אם לאוהבי האמת לבדם ולא לבלתם, זמן ובלי תכלית

   

  :יגיד' גנוז חלק ט

. 'שהוא הראוי להקרא שם המפורש המיוחד לו יתב' מהות האותיות שנקרא בהם שם השם יתע
ומה הם שאר השמות הגנוזים שאינו , ולמה נקרא בשמות רבים מתחלפים לפי הנגלה לכל

כבר יעדתיך בכל החלקים . ועל מה יורו ומה קדושתם יותר משאר השמות, גלוים לכל אדם
של גנוז עניינים רבים שלא נשלם ביאורם במקומם ' למעלה שאודיעך בזה החלק שהוא חלק ט

מפני שכל חלקי זה הספר קשורים אלה באלה ואלה באלה כהקשר אברי הגוף זה , הראשון
והיה זה מפני שכל חלקי זה החבור הם . החבורכמו שאמרתי בקצת מקומות בזה , בזה וזה בזה

של ' וי' וט. ר הם כנפש הצומחת למה שקדם להם מהשמנה חלקים"ד של אוצ"ויו' וט, כאברים
ז הם כנפש המשכלת "של גנו' וי' וט. ן הם כנפש המרגשת לשמנה חלקים שקדמו להם"עד

 לפי הכונה ואמנם ההקדמה הכללית אשר כללה את הכל. לחלקיהם השמנה שקדמו להם
והוא . והתכלית הכוללת בכלל כל מה שקדם לה, הכללית היתה כחמר הראשון הקרוב לאדם

היא כצורה . ם"ך חות"ם בתו"מה שקראתי שם התכלית ההיא האחרונה לפי הכונה חות
והוא הדבר הנקרא שכל הפועל הנותן כל , האחרונה לכל נמצא מזה החומר המשותף לכל

ועל כן שמתי זאת התכלית הנזכרת הבאה אחר .  ונפרדת מכל חמרשהיא צורה נבדלת, הצורות
. צורה לכל הצורות הקודמות הנזכרות והיא כנשמה לכל הנשמות, זה החלק ואחר הבא אחריו

, ואומר כי מילת שם. ולפיכך היה ראוי להגיד בזה החלק מהות האותיות המיוחסות לשם השם
מורה על שיעור ענין אחד .  מענין שומאביארו המדקדקים שהם חכמי לשוננו שהיא נגזרת

ויש מי , ויש מי שפרשו מלשון שממה, ויש מי שפרש שהוא מענין סימן. כללי והוא פירוש טוב
סוף דבר . ויאמר שם מן שמים כמו שיאמר צפרן מן צפרנים. שאמר שהוא חלק ממלת שמים

והרשות ביד . בן יותרוכשיפורשו עליו עניינים רבים יו, כלם פירושים טובים כי הדבר נעלם



ואם יוכל להוסיף חזוק על מה שקבל יוסיף . המעיין לקבל מה שיתיישב בלבו יותר מכלם
וכך אני אומר שמלת שומא אצלי יותר מקובלת משאר הפירושים . ויתחזק אצל השומעים

והוא כי השיעור שאמרו שמין , ואוסיף עליהם קצת ביאור. עם היות כלם מעולים, שפרשו בו
כשיעור חלה או תרומה שהם , כפי ששווין עניינו מדה כללית משוערת אצל היודעהאותו 

וכן הבכור והמעשר והבדלת הלוי והכהן מעם ישראל , שיעורים מורים על הפרשה והבדלה
  : וישראל מהאומות והאדם ממין שאר החי וכיוצא בזה כל זה שיעור ומדה ושומא

ורו של יוצר בראשית מובטח לו שהוא בן ישמעאל כל היודע שיע' וידוע בקבלה שאמר ר
. ופירושו כי שיעורו הוא סוד פרושו ועניינו שמו שמורה על שיעורו ועל מדתו. העולם הבא

ה צבאות "כי היודע שמו אשר נקרא שם שם יהו. וזו האמת כמו שאמר ואני ועקיבה ערבים לו
 ידע פעולתו והיודע והיודע מדתו. ידע מדתו, יושב הכרובים עליו בסוד יי אלהי ישראל

". כי כל דרכיו משפט"ויתחייב מתמימות פועלו המשפט " הצור תמים פעלו"פעולתו יכיר כי 
ומיד קשר עליו " צדיק וישר"מפני מה מפני שהוא " אל אמונה ואין עול"ומהוא ענין המשפט 

" שםידעתיך ב"כ נתלה הכל בידיעת השם וכן סוד "וא". כי שם יי אקרא הבו גודל לאלהינו"
וענין היות שם בצורת שומא , וכן בודאי אנו אומרים אנה השם אנא בשם). 'יב' שמות לג(

ודע כי בלשון יון . כי שם אברהם כולל ענין כל הגוף הזה שנקרא ככה. וצורת סימן הכל אחד
ב "ק וקרו"כמו רחו. א ושניהם שוין בגימטריא"א ולרחוק מקרי"קורין למקום הקרוב שימ

והנה שם כמו שם שהוא . וכן אנדרוגינוס זכר ונקבה שוין,  שוין בגימטריאבלשוננו ששניהם
וכמו שהמקום מקיף . והחכמים אומרים יש שם כלומר יש במציאות ויורה על מקום, מקום

דבר , ה כמו שמא"ויהו, והנה יהיה שם כמו מקיף. בדבר כן השם הוא מקיף בשם הנקרא בשם
 אבל מציאות מחייבת קריאת שם לנמצא להבדילו ,מסופק שאין קריאת שם מחייבת מציאות
כי , ועוד לפי דעתי נקח שם מורכב מן יש ומן מה. בשם משאר הנמצאים שגם הם אנשי שם

כמו שישאל שואל . ראשית כל השאלות על מה שסופק אם נמצא אם לא נמצא היא מלת יש
ועוד ישאל איך . םוישיב אברה, ועוד ישאל מה שמו. וישיב המשיב יש, יש נביא בעיר הזאת

וישיב להחכים בהם בני אדם עוד שישובו , ועוד ישאל למה. וישיב מחבר ספרים, עניינו
סוף דבר . עד שיודע כל דבר על בוריו עם השמות, נביאים כמוהו וכיוצא בשאלות אלו רבות

, או משה שאמר ליראה את השם הנכבד והנורא, עניין היותנו אנחנו קוראים את השם בשם
ויהיו בתכלית , פני שבכל מה שאפשר לאדם לחבר אותיות ולקרוא דבר נמצא בשםהוא מ

כ היה לבחור מהם אחר שהם "וא. לא היה זה אפשר לפי לשוננו בפחות משתי אותיות, המיעוט
ולפיכך נבחרו תחלה . ולפרש יותר שלש ולפרש יותר ארבע, ב אותיות שתי אותיות מעולות"כ

  : ה"שתים והם י

נקודים שהם י י י י י והנה אלה אם ' נזכר עם ה' ים ונאמר כי לפי המוצא הטבעי יונבאר העניינ
נקחם על דרך קריאה לא יספיקו להורות הכונה אבל צריך ללקחם על דרך הבנה שהקריאה 

. ואין שום הבנה בעבור הקריאה ובלתי הבנה תהיה כל קריאה לבטלה, נמצאת בעבור ההבנה
 אם לא יבין שקורין אותו לא יענה ואפילו בשמעו קול גדול ואפילו כשיקראו איש אחד בשמו

עד שיבין , ועל כן צריך שיוסיפו לקרוא אותו עוד, כ תהיה הקריאה אצלו לבטלה"וא. מדבר
כ אין קריאת השם מספקת לא "א. שהוא נקרא ואז ראוי לענות ולשאול לקורא למה הוא קורא

קרא בהבנת הכונה שבעדה היתה עד שישתתפו שניהם הקורא והנ, לקורא ולא לנקרא
וכך יקרה בין הממציא והנמצא שצריך הנמצא שהוא הנקרא להיותו יודע למה נמצא . הקריאה

וכן צריך הנמצא . עד שתהיה כונה אחת לשניהם במציאות הנמצא, ומה בינו ובין ממציאו
סמוך בזאת וראוי לו שלא ל. כ כונתו"עד שיודיענו ג, להיותו עוד שואל לממציאו למה המציאו

ולפיכך ישוב הממציא נקרא מהנמצא . שאלה על זולתו אם אפשר שיודיענה לו ממציאו
ואמנם כמו שאמרנו כי האות האחת . וכשיענה לו ויודיענו כונתו יהיה דבר נכון לשניהם

אבל אנחנו מדברים , ה ה ה ה ה וככה יקרה לכולן. כ"נקודים כן האות השנית ג' מנוקדת בה



וראוי כן , והנה נבחרו עוד שתי אותיות אחרות ליחד בהם שם השם. דםבאותיות השם לב
כי ארבע אותיות הקדש הן שהן קדש . כ זאת האחרת"נקודים ו ו ו ו ו וככה ג' לנקדם בה

ואמנם הרביעית שמצאנוה . קדשים מפני שנבחרו להיותם בטבע נעלמות לפי לשון הקדש
והנה יגיע . ף"הוא אל' ידוע כי הנעלם מן האו. כ זו א א א א א "היא ג, שהיא השנית בעצמה
ואלה האותיות אשר הושמו בשם . לפי המספרים בכלל' ואל ה' ואל כה' זה הסוד הנזכר אל נ

ן כי ממנו "י והוא דמיו"ל ויעלו ק"ואמנם עד מספרים יוכפל הכ. להכנה הם ראויים לכהנה
' הוא ו' י.  סוד כל אחת כךויהיה, ואילך ישולשו המספרים אבל עדיו הגיעה תכלית השניות

' עם ד' ק ונוספו ב"ועלו ד' א והנה השמות השלמים שבהם הם ד"ו ה"הוא י' היא י' היא ו
ו והוא "כ הנה הוא דמינ"וא. ם"ס ע"ם והוא נ"ל ד"י מסבבו וסודו גלג"והנה ימ' ששניהם ו

לבנה והנה אלו ם כל מזגי והנו זיו ה"י ה"ואלה האדונים אדנ. י"ו ונקרא דומנ"ו מדינ"דמני
ואין ספק שאלו . ה אחר היותו נעלם"י נגל"ם וככה יהיה אהו"ה חכ"החיים אשר באו מכח אלו

. ם נעלם ואחרי כן נגלה"הם האותיות שראוי שיקרא השם בם כלומר אחר שמתחלה היה סוד
ל כי טרם שידעהו המשכיל יהיה נעלם ממנו ואחר שידעהו יהיה "ה בעצמו ר"וכן ענין הקב

שהשם מתגלה לנביאים אחר היותו נעלם מהם ] מעידים) [ומידים(ועל כן הכתובים . ונגלה ל
הא למדת . ואין להם חקר" וירא אליכם כבוד יי" "וארא אל אברהם" "וירא אליו יי"כאמרו 

. לבדו' והוא שם המיוחד לו יתע, שלפי זו הדרך זהו השם המפורש הראוי לקרא השם בו
ושאר השמות הגנוזים ' יש לכל אחד ענין מקריב לידיעתו יתבואמנם שאר שמותיו המתחלפים 

והם אשר לא באו מבוארים במכתב כלם מורים , הנעלמים מרוב החכמים וכל שכן מכל ההמון
ומפני היות . ועל כן נתקדשו על שאר השמות. כ דרכים מקריבים לידיעת אמתת המציאות"ג

, יותם נמצאות עם כל מבטא בהכרחהאותיות הקדושות האלו הארבע יסודות לכל הדבור בה
ויורה על סוד ' הראש הנו א. והיו לפי מספרם ראש תוך סוף. יצטרכו להיות שרשים ושמשים

הבכור ועל כל ההתחלה ועל צורך פדיון הבן הבכור מיד הכהן שהוא משבט לוי שכלם נחלה 
א הלוי בסוד שהו, והוא סוד הראות והשמע והדבור. לשם והוא שבט שלישי ראובן שמעון לוי

" הנני נתן לו את בריתי שלום"כאמרו . הבא על יד שבט השלישי בעל השלום, הירח והקרבן
ישא יי פניו " "יאר יי פניו אליך ויחנך" "יברכך יי וישמרך"כסוד ברכת כהנים המשולשת 

כי השם משלש בברכה ההיא וקראוה בשם הדבור הראשון כמו שנאמר " אליך וישם לך שלום
ברכה שניה והיא חכמה לדעת את השם בה כמו " שמי על בני ישראל ואני אברכםושמו את "

  ": ברכת יי היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה"שנאמר 

והנה הברכה והשמירה והמאור והחן והנשיאה והשלמות כלן עניינים מתחייבים מידיעת שם 
', שהוא בדמות אועל כן אמרתי בראש הספר הזה בהקדמה שראוי לפדות הבן הבכור . ב"בן י

ועוד אמרתי בראש החלק . כלומר אחד יחיד מאחד פשוט והוא השכל באמת כמו שרמזתי שם
וצריך . ספירות בלימה ענין הברכה הנזכרת' של אוצר בענין י' הראשון של זה החבור בא

הכהן המברך להיותו מבורך תחלה בברכות האמורות בברכת כהנים בביאור והן שש ברכות 
ואמנם הברכה היא חכמת . וסוד שלש ברכות להט החרב. כ ששה"שמות שהם ג' מתחייבות מג

ואמנם . ועל כן תהיה השמירה מתשלום הידיעה בו, ידיעת השם הראשון שנחלק לשני חלקים
הנשיאה ההיא הפנימית שהוא ענין השפע השכלי בהגיע אדם לקבלה מיד יתחייב ממנה החן 

פנימית גם כן היא העילוי וההתנשאות עם ידיעת ואמנם הנשיאה ההיא ה. משני השמות יחד
  : השם השלישי והשלום מהשגת השלמות

  : וזהו סוד השלשה שמות

  : י הוה י הוה י הוה



פירוש הסבה העשירית היא תמיד נשאית והיא האצילות האחרונה המתחייבת מן הסבה 
 ממנה כל וגם היא אצילות נבדלת והשגחתה ופעלתה עד העשירית אשר. הראשונה הנפרדת

ודע כי . כלומר המציאה וחדשה והתמיד חדושה ומציאותה בצלמה וכדמותה. נמצא הוה
להודיע שהראשונה המעלה העליונה , הראשונה מוחלמת והשנית מושרקת והשלישית מוחרקת

ועל היותה הברכה על ידי הכהן שהוא כהן לוי וישראל . והשנית בשנית והשלישית בשלישית
ועל זה היה ראוי ענין המעשר ליחדו , פיו לישר המדות בכח הספירותונשיאות כ. והוא הכל

כי יצר . והכרובים ומפני להט החרב המתהפכת(...) ודע שרמז האצבעות לספירות . כ"לשם ג
. ה השמאל נעשה ימין"וכשישראל עושין רצונו של הקב, אשה וקטן שמאל דוחה וימין מקרבת

והמדות ). 'טו' תהלים פט" (דק ומשפט מכון כסאךצ"שנאמר , כי צדק בימינו ומשפט בשמאלו
ועם כל זה צריך . ל"ה ומדברי החכמים ז"ה ומדברי הנביאים ע"הידועות מדברי משה רבינו ע

כי זה מקומו בלא ספק ונשלים ענייניהן בחותם בתוך , לדבר בהן בזה המקום כאשר יעדנו
  : חותם

או , ל דרך דברה תורה כלשון בני אדםודע כי כל מה שנדבר במדות האלהיות לא יהיה אלא ע
או על דרך שמות משותפין או על דרך מדותינו , על צורות דמיונות ועל דרך משלים וחידות

אשר המציא הכל המציא העניינים כלם לפי ' ואחר שהדבר כן תדע מזה שהשם יתע. הנמצאות
. שוה השווים כולםלא הוסיף לדבר יותר מן הראוי לו ולא גרע מדבר מה שהיה לו וה, הראוי

ואם יראה במקצת הבריות שגרע או הוסיף עם ההשתכלות הטוב ימצא שמה שגרע לפי הנגלה 
. והשווי מכריע בין התוספת ובין הגרעון, ומה שהוסיף היה מפני הגרעון, היה מפני התוספת

ר לבדו הוא הדב' והוא יתע, או נוסף' ואמנם ראוי לומר שכל נמצא הוא גרוע בערך אליו יתע
. ועל כן אמתתו בלי תוספת ומגרעת כי השנוים הם מהם. שאין בענייני עצמו כי אם עצמו

וראשית המקרים המשיגים לגופים אחר היותם בעלי קצוות היא התנועה המשתנה בנקודות 
ויקרה לחמר הראשון התחתון שיחליף צורותיו כמו שיקרה לגלגל . הנטיות והירידות והעליות

וגם , נפסדות] ולא[שבזה תנועותיו הכלליות לא הוות , אנה בכלל זהעם תנועותיו במקרה ה
ובזה צורותיו החלקיות מתחדשות והוות , בזה תנועותיו החלקיות מתחדשות והוות ונפסדות

כי המדות הכלליות הנזכרות , וזו היא בעצמה דרך המדות שבהן העולם השפל נידון. ונפסדות
כ הן הוות ונפסדות " מפני שפועלים בחלקים גג הן קיימות וחלקיהן"בתורה על מספר י

, יהו ה יהוה אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת"ואמנם הנזכרות בתורה שהן . בחלקים
נצר חסד לאלפים נשא עון ופשע וחטאה ונקה לא ינקה פ קד עון אבות על בנים ועל בני בנים 

א מדות מהן הן כלם מדות "יהנה נודע מהם כי ). 'ו' שמות לד" (על שלשים ועל ר בעים
וכן , פוקד, לא ינקה, מדות מהן והן האחרונות הן מדות הדין והן' אבל ב, רחמים בכלליות

והסתכל . ותרגם לא ינקה ודלא תיבין לא מזכי, תרגם אונקלוס ונקה סלח לדתיבין לאוריתיה
 כמו ,שאין זכר לשון סליחה בראשון עם התשובה כי אין סליחה אלא אחר העון והחטא

וזכר בשני לשון זכר כי אי אפשר לזכות בלי ". וסלחת לעונינו ולחטאתינו ונחלתנו"שנאמר 
והיא גם . תשובה שהיא מדת התבונה הנולדת ממדת החכמה ומשתוה לה ודבקה עמה והיא היא

וקראוה ספירה ראשונה והחכמה שניה לה והיא , היא נולדת מן המחשבה הנקראת כתר עליון
ישית לה ושלשתן שלש ספירות והן שלש מדות הראשונות שסודן יהוה יהוה והבינה של, היא

כלומר המחשבה מחכמת הבינה כלומר שהמחשבה השכלית מביאה את הנפש המשכלת , ההויה
שהיא דומה על דרך משל כמי שיצא מארצו , להיותה חכמה עד שתבין בעצמה צורך התשובה

רצו ואל מולדתו ואם הוא חכם משתדל עירום מבלי לבוש ורואה בדעתו הכרח לשוב אל א
כן הנפש . אבל לבוש כלים נאים והגונים לו עד שישמחו כל רואיו בו, לבלתי שוב ערום כשבא

. בהתחכמה עם רוב המחשבה יודעת לתקן בעצמה מדות התשובה שהן דעת ובינה והשכל
בינין וכשהנפש מבינה מיד מגיעים אליה רחמים וחנינה מהשם שהוא מרחם על השבים המ

כי הוא חונן הדעת בצורת חן ורחמים ומאריך אפו לאברי הגוף שהביאו את , וחונן להם דעת
וישב העפר על "ובסוף גובה מהם דינו ושולחם ביד הכלל שממנו היו באמרו , הנפש לחטוא



והאלהים שנתן הנפש לוקחה ומשיבה אליו בתשובה באמרו ). 'ז' קהלת יב" (הארץ כשהיה
לחי ולמת , ומרבה חסד ואמת לשני העניינים). שם" (אלהים אשר נתנהוהרוח תשוב אל ה"

ונצירת החסד היא כללית לפי האלפים שהם אלפי . שמשיב כל אחד מהם לעניינו הראוי לו
כי ההשגחה האלהית באנושות היא לכל אדם בכלל ונפרטת ונבדלת להיותה בישראל , החלקים

וי מיוחדת מהישראלית ובכהן מיוחדת מהלוים ועוד נחלקת להיותה בשבט ל. על צורה מיוחדת
וכתיב ". דבר צוה לאלף דור"כאמרו , והיא בכלל לאלף דור, ובנביא מהם סגולת הסגולות

ונשיאת עון וחטאה היא מדה אחת בדמות סליחה ומחילה וכפרה ". ועשה חסד לאלפים לאהבי"
מנם הרמוז פה כמו וא. ושם נשיאה משותף לעניינים רבים מאד. שהנשיאה כוללת את כלן

כי אין העון גוף שיוקח ). 'כב' ויקרא טז" (ונשא השעיר עליו את כל עונתם אל ארץ גזרה"
אלא כיון שנסלח מזה ונתן זה הגוף כפר תחת זה יראה מיד שזה , מזה ויתנוהו לזה ויוליכהו

 ינקה ונקה לא. וזו היא כפרה מלשון כפר, ומה שהיה מקבל זה מהענש קבלו זה, לקחו מיד זה
ושרש לא ישרש כלומר לא יאבד השרש כמו ונקה , פירש בם המורה פירוש מדת רחמים כמו

גם הפקידה נזכרת , אבל אונקלוס לא פירש אלא כמו שאמרתי לך והוא הראוי. לא אנקך
כי מה שאפשר לחיות לראות מן התולדות לשום אב . בפעלתה לארבעה דורות כמו שאמר הרב

ואמנם זה בזמן שמעשה . דורות' יו ובני בני בניו הרי הם עמו דהוא שיראה בניו ובני בנ
מספר חובו אבהן על בניו מרדין על דר תליתאי ואל , אבותיהם בידיהם כמו שתרגם אונקלוס

והסוד . אבל אם לו ימרדו הבנים באבות איש בחטאו יומתו כי אין מיתה בלא חטא. דר רביעאי
אבל , גח ממה שלמעלה ממנו ואינו נשמר משומרוכשיחטאו היסודות ימות האדם כשאינו מוש

אם הוא מושגח והדין נותן שישמר ינצל כי יש עליו מלאך מליץ והוא אחד מן הכחות 
וזה יקרה פעמים שלש , המבריאים שיגבר על המחליאים וירפא זה החולה ויחיה בכח עליון

  : ובסוף יסוף

ור הקטן שאין קטן ממנו בכל וידוע שהנקודה היא המדה הקטנה של כל מדור והיא השיע
ומה שבין הנקודה והקו . והקו המקיף בכל אין גדול ממנו בכל השיעורים הנמדדים. העניינים

כי יערב העניינים אליהם ויאמר עליהם . הוא משוער עם הקו או עם נקודה וגם בשניהם יחד
לומר השמימיי ויהיה כל המציאות הגופני הזה כ, בהצטרף אל אלה גדולים בערך וקטנים בערך

ויהיה , ותהיה הנקודה בדמות אחד במספר על דרך משל. והארציי זה בתוך זה וזה בתוך זה
ועשרה או מאה או , כי אחד הוא מה שבו ישוער כל המספר. הקו בו בדמות אלף על דרך משל

. לפי זו הדרך' וא' ואם כן הרב והמעט הוא י. כי רבבה מלשון רבוי, אלף הוא המספר המקיף
ראש וזנב ' ויש לי, כצורת גוף שלם' וא, כצורת נקודה קטנה'  כן נתהפכו הצורות להיות יועל

ומזה ידענו כי הקו של הגלגל המקיף . וכן ראשו למעלה וסופו למטה, כ"כלומר ראש וסוף ג
ומה שביניהם , והנקודה שהיא בארץ היא סוף לכל הגופים, בכל הוא ראש לכל הגופים

, ותבין זה מן האדם מגופו ומכחותיו.  המקיפים והמוקפים היו המדותולפי, מקיפים זה את זה
והפחות ברגלים ומה שבאמצע מעולה ופחות , המעולה הראש, כי יש גוף מעולה וגוף פחות

כי החושים שהם כחות , והכחות יודיעו המדות וגם הם משוערות ונמדדות. בערך זה אל זה
ומי שלא ישער זה לא ישער . בערך זה אל זהחיצוניות גם בהם מעולים ופחותים ונערכים 

ועל כן צריך לשער . כל שכן שלא ישער מדות אלהיו ולא יכיר ולא ידע משפט אלהיו, מדותיו
והרכים יורו על כל , והאברים הקשים יורו על המדות הקשות, המדות בערך סדרי הגוף

וסוד , מתנים ירכיםי שוקים "על כן מצאנו סוד שמ. וכאשר בגוף כן בעולם, המדות הרפות
  : י זרועות כתפים רגלים ידים"זכר

והנה אברהם מדד במדת החסד ובמדת החסד . וידוע שבמדה שאדם מודד בה מודדין בו או לו
יעקב מדד במדת האמת שנאמר בשניהם ". ועשה חסד עם אדוני אברהם"שנאמר , מדדו בו

ו במדת הפחד שהיא מדת יצחק מדד במדת הדין ומדדו ב". תתן אמת ליעקב חסד לאברהם"
והיא מדת " ופחד יצחק היה לי"ונאמר עוד ". וישבע יעקב בפחד אביו יצחק"הדין שנאמר 



ונולדו משלש רוחניות מהחשוב , והן שלש מדות גופניות החסד הפחד והאמת. הגבורה
כמו . כי עם המחשבה ימצא אדם עצמו שנעשה לו חסד במציאותו. ומההתחכמות ומההתבוננות

וחסד יי מעולם ועד " "ובחסד עולם" "כי אמרתי עולם חסד יבנה"על המצאת העולם שנאמר 
ואין להם קץ ". ולך יי חסד" "ח"הודו ליי כי טוב כל" "חסדי יי כי לא תמנו" "עולם על יראיו

וגם כל , והיא באה עם קצת המדות משותפות ומצטרפות. כמעט לפי מה שיורו על מדת החסד
ויראה כי החסד אב , מצוא האדם חסדו של השם עמו בעבור שהמציאווב. המדות או רובן ככה

והוא כדמות החמר ששם בו , רחם שרחם השם על התחתונה ושם כח בזרע שיקבלהו הרחם
מיד יצחק בלבו וישמח עם זה האב אשר אהב להמציאו רם על כל , כח לקבל צורות משתנות

כמו שנרמז על , מה שסדרה זה הסדרויירא ופחד ממדת הגבורה והיכלת העצו. שנמצא בעולמו
ואחר זה יוסיף עיון וימצא סופו והוא עקב ימיו ולא ". עבדו את יהוה ביראה וגילו ברעדה"זה 

. ישתוק מן האמת אבל יעקב את המעשה שהוא אחיו וידע שיכול לקחת מידו הבכורה והברכה
א סוף כל האדם טוב ללכת אל בית אבל מ לכת אל בית משתה באשר הו"כמו שנרמז על זה 
והמדות הן מופלאות ונאמר עליהם עניינים רבים מספיקים ). 'ב' קהלת ז" (והחי יתן אל לבו

  : בספרים אין להם חקר

כ "וכל ההשגות א, ואמנם שתדע שהתחלת כל מדה מנקודה כמו שהתחלת הנער הלומד מאות
יו שלשה וחלק ובחבר חלק אל חלק ויהיו שנים וחלק לשנים ויה. יתרבו מהנקודה ומתחלק

שהוא כלל שהתחייב מהרכבת מה ' כמו י. לחלקים רבים עד שישובו כל החלקים כלל אחר
' שנקרא י, שקדם לו ומורה על קבוץ העשר ועל אסיפת כחות המלכות ושמה קהלת יעקב

שהוא הכל עם היותו ' כ שראוי היה שיהיה אות י"אז ראוי לומר א, סוף' עקב כלומר י' שראל י
יורה שמה שנמצא ראשון לכל הדברים הגולמיים ' ובהיות אחריו ה, ם השםסוף ראש לש

אל כלל ' הוא דבר שלם וחצי שלם בערך י, שעליהם יורו השמות והם יורו על הנעלמות
ה "ראשונה כמו שהיא בשם אהי' כ להיות אות א"וראוי ג. שהוא חציו' אל י' ובערך ה, המספר

אמצעי בין שני ' ה היה י"ובשם אהי. ן"עי בין שני האיאמצ' ה היה ו"ובשם יהו. ו"שגם הוא יה
אבל , וזה בראש התיבה" כי אהיה עמך"כמו , סימן למדבר בעד עצמו' והנה בלשון א. ן"ההי

ובראש , ובתוך נגלה ופעם נעלם. והדומים לו" אקרא"לעולם נעלם כמו ' בסוף התיבה א
מפני ,  פעל הזנב בעצם אל השםולא יתכן שיוחס, ומדת הראש בזה הפך הזנב. לעולם נגלה

כי הראש כל פעולותיו טובות והזנב נמשך אחריו לאחור על . שהוא פעל מורה על העדרים
אחד ותוכם קו ' ן עם י"וחצי הפעל מיוחס אל חצי האמצע והוא השוה לשני האי. צורת התלי

 הנעלם שמדברים סימן' והנה י. מזלות לעולם בין ראש התלי ובין זנבו' כי ו. 'שוה ישר והוא ו
אבל בסופה הוא , מתחלפים וזה בראש התיבה' עם ו' והוא שוה למלת יהוה כי י, בעדו יהיה

א סימן "ואמנם ה". אחותינו את היי לאלפי רבבה"סימן הנקבה שמדברים לה פנים אל פנים 
" אשת חיל"' בת) 'ה(מתחלפת ) בסמיכות(ובסמוך , הידיעה בראש וסימן הנקבה בסוף אשה

ולפי הטעמים שזכרתי ורבים . לי שמי ובתוך איש ודעם, ו לשון זכר לו שמו"והו. הלה שמ
' ומפני היותם ד. י לבדם"באותיות אהו' כהם ראוי שיקרא שם המפורש והמיוחד לשם יתע

ד "בענין יו, ובכל השם במכתב, והיה עמה חצי השם במבטא' אותיות בלבד השתתף עמהם ד
ד והוא שיורה "יח' כשישתתפו מהם ד, השם המפורש ומיוחדאותיות הם שבהם ' א כלומר ד"ה

. י טד טד דט דט חה חה הח הח זו זו וז וז"י ג"ג ג"ג י"י. סודם על חלוקם וחלוקם על סודם
שנים על פי השם ' וב' יתבאר לך כי השמש מתגלגל בכל ב, ד"י והט"וכזה החלוק שסודו חזג

והנה נקרא שם מלא על . ' עתה וכו והוהנה היה החום בחצי השם הנעלם שנגלה. המפורש
ה בחבה "א בח"א וא"ה בא"ועתה התחלפו ח. ד"י ואט"זג' כי בתחלה היה ענינו א, עולם מלא

' והמשיח בא. משיחו להגיד לאדם מה שיחוי, שחבב השם את ישראל עמו והרים קרן משיחו
י נמצא "י אדנכ. אחדים' ספירות לפי שמות הקדש הנחלקים אל ד' לעד נאמן שהיה חסר מי

' והנה זה הסוד גלוי יוד הא ועל כן ב. ד והוא כח הלב"ל באח"ם והוא אחד בכל כ"שוה באחדי
ד "והיה שם העצם הוא בעצמו שם העצם והעד עו. י"ה וזה אדנ"ד זה יהו"ד אח"אחדים אח



ו ונזכר עמו "ה שסודו כ"ו הוא אחד עם יהו"ם וסודו פ"הנה שם התאר שהוא אלהי. ו"ף ו"כ
. שהתאר הוא מתואר בעצמו, וזהו מה שגלה הרב המורה צדק בסוד שם אהיה אשר אהיה. יחד

ב שהם אב אב "פעמים א' והנה לעד אהיה השלישי שבא לבדו וחסרו גלגולי המספר הנזכר ד
נבחר שם "והרמז , ן"ב והנמצאים ב"י והחסרים א"ח כי הם גדהוזחט"והחלוקים הם ר. בא בא

ואל תקרי מעשר אלא מעושר כי כן הוא שם ). 'א' משלי כב" (ובמעשר רב מכסף ומזהב חן ט
ח "ו חברם עם ר"ב עולים ו"פעמים א' והנה ד. כנגד ארבעה בנים דברה תורה, בנים' מעושר ד

רוח מרוח אלהים תפעל '". ורוח אלהים מרח פת על פני המים"וסימן , ח"שהיו לנו תמצאם ורו
ב מרובעים והם "ו י"ת בחמר נעלמים יפה וסודם כח שמו"ורבים כהם וזה עמהם ל', הפנימים

  : שלפני זה' ב הנזכרים בסוף חלק ח"ו שי"תרע

והוא מפני היות . ואחר זה אודיעך למה נקרא השם בשמות רבים מתחלפים לפי הנגלה לכל
וחלושה והחכמים המשיגים ודעתנו קצרה . ענין ידיעת השם בתכלית ההעלם וההסתר בטבעה

כ יודעיה הם מעטים ולא עוד אלא "וא. אותה עוד מוסיפים העלמה על העלמתה מפני סבות
אבל המבקשים ידיעת השם לשמה כמעט , שהדורשים אותה מעטים מהמעטים ואפילו לשמה

וכשימצא איש מיוחד מתפאר בה יכחישוה . קט שאין להם מציאות בכמה אלפי ארצות
אבל הושמו במקומה שועריה שהם תורה .  שלא נתפרסמה להמון כאשר היאהשומעים מפני

וזה לטובים שבהם אבל זולתם לא . ומצוות ומעשים טובים והספיק להמון בעבודת השוערים
אבל הם בעלי חיים . יזכרו ולא יפקדו בדרך זו לא בהקיץ ולא בחלום כי אינם ממין האדם

ולפי הסבות הרבות האלה באה ידיעת . ולותמתדמים למין האדם בקצת הדבור ובקצת הפע
והשמות האלה שבאו . כדי שימצא פתח לבא אליה, השם המיוחד על ידי שמות רבים מתחלפים
, ל"א, י"אדנ, ה"יהו, ם"אלהי, ד הם אלה כלם לבד"מבוארים בתורה ובשאר הספרים מכלל כ

ו מהם מורכבים ומהם שמות ובא' אלו הם י. ה"אלו, ת"צבאו, ה"אהי, ה"י, י"שד, י"ל שד"א
ושם . לפי הקצור' ונזכרו קצתם בספר יצירה בראשו לפי הארוך ובסוף פרק ה. יחד משותפים
י "ל שד"י ישראל א"ת אלהים חיים אלה"ה צבאו"ה יהו"ב אותיות שבהן יסד י"נאמר אלו כ

גלה שזכר הוא מובן מאד שהורה בהם שבאותיות ' ופי. רם ונשא שוכן עד מרום וקדוש שמו
, מיוחד לכלם' וראוי להיות שמו יתע, כי איך יהיה שם בלתי אותיות, לם יסד השם שמוכ

כ להיות שמו מצד אחר מאותיות מיוחדות יותר מייחוד הכלל ויהיה בכלל וכן הוא "וראוי ג
והנה הוסיף על הנזכרים שמות תארים ואמר לנו . ועל כן היה מיוחד מכלם זה השם. י"אהו

שממנו חיים , ה מלא מיוחד"יף עמו חיים שסודו חכם מיוחד והוא ים ראוי להוס"ששם אלהי
והורה כי זה השם . ם"ל שערי"ש רא"י ישראל שהוא בסודו י"והוסיף אלה. באים לכל חי

שצירף , א שערים"המיוחס לעמנו הוא מפני ידיעתם את השם שהוציא יש מאין בכח רל
שיורו על שתי , ה שחבר פנים ואחורמפני שחבר מהם כל מ. ה"ל וי"ונקרא בם א' בחכמתו ית

וכל אלו שמות הקדש , ה לא והי הין ולאו הן ולא"ל וי"שהם א, מדת הדין ומדת רחמים, מדות
, ה"ם צור"וד, אש דם, י מורכב זהו השם שהוא סודו אש להט"ל שד"ואמרו א. בלא שום ספק

, ש"נפ. ם" מן"ק סופם בם לאחור קר"ר ירו"ן שחו"ם לב"ם אדו"ד. ה"ה ארבע"ד מט"אח
רם . ח ודעם"ו רו"ו ד"ותוכם ב. ן"מלשי, ם"ש ד"ח נח"כ, ח"ר בכ"ם ועפ"ד, ל"ד שכ"למו

אך מרום וקדוש שמו שמור וקדוש שמו יסוד שמו ידוע , ונשא מראשון שוכן עד בהתחלה
בבא קמא , ה תלתא באבי"וסוד י. כי ממנו יוצא כמו שיפורש בחותם בתוך חותם, ה"שהוא יהו

ש בסופי שמות "ת ב"ב והוא מומר בא"כי ראשית תיבותיה קמ. בבא בתראבבא מציעא 
והכל יחד הוא ' ה'ה'והם הנעלמים מן ה' א'א'וסופם של אלה א. י"ם והוא שד"האבות בק

, ן"ר הראשו"חמ, ע"ת מד"צור, ר"תמ] י"עצ) [י"עינ(ותוכם . י"הנעלם מכל השם והוא ח
בבא קמא פירוש שער ראשון ' והנה א. ה" יהרי נודע לך שסוד שם. ה"ו עגל"צורת, י"קשת

ואלה הם שערי , ל שער אחרון"ו בבא מציעא כלומר שער אמצעי והנה בבא בתרא ר"והנה ה
ניכר בסימניו כי הוא , ט אלף מאורות ועוד אות בצבא שלו"ת תצ"ואמנם שם צבאו. השם

מו ומחויב וכל נמצא בלתו אפשר המציאות בבחינת עצ, מחוייב המציאות בבחינות עצמו



וזה כלו מבואר מספרי הפילוסופיא ובמורה ובמלמד ובשאר ספרי . המציאות בבחינת סבתו
ואמנם כולל סוד המדברים כלם לפי היחוד אנכי אתה הוא שם . החכמה ואין צרך להשיבו פה

ל "ל נבד"ה כלו"ה מלא אי מלהי ממא"ה ההויה מיה י"ל מההויה י"ה א"ה ימי"ל י"ם מא"אלהי
י ואלה רבים אין "ל וה"ה א"י אלי"ה אלה"ל י"ן א"ן כוי"ה יכו"ל הכונ"ל מבדי"וי המה"כנו

  : קץ להם

של ' ואלה הם סתרי ההכאות שרמזתי בצורות הערכים אחר חשבון הודו קרוב לסוף חלק א
ואם . ם הוא"ך האלהי"ו כי מלא"ובה הסוד כסה, ה"ה ס"מכ, ו"ה כ"אכ, אוצר בחלק הראשון

ה "ה יצעק לאמר לי הכ"ואם כו אכ. א"ה כי הוא סוד הכס" גם זה אכסו"ה יכנ"י פ"הוא כנו
, ח"ב ומ"והנה ל. ה מאד"ד גבו"ו הנביאים כולם סוד אהוב כזה שהוא סו"ועל זה כס. ה"הכ

ה "ה דע"ב, ה"ה גם הכונ"ו הבינ"וב, ה"ו החכמ"וזה השם ב, ע"הטב, ד"ם ובכב"ובד, ם"בחלו
סוד ההכאות הוא על דרך השפע השופע מהשם אל והנה ). ם"אולי אדי(ו "י הכ"וסוד אד
, ת"ה בהכאו"ה שהיא מכ"ת בינ"ה שהן הכאו"ת ההבנ"ת הכאו"והעד כי שם צבאו, האברים

ת "ת שהן הבנו"ו החכמו"ה אשר די"ת הלבנ"והוא או, ת"ת נקרא צבאו"ח המכו"וכן כ
ה "הוד) ה"אולי ההוי(י "ת הודא"והנה חכמ, ת"ו במכו"ת אשר הכ"ו הבינו"ה ודי"ההכא
. ה"ה בפ"ה והיא תאו"ה שקול"ה מביא"ת במיל"ה כי האו"ת המיל"ת באו"ה לילי"ת חו"הדע

. וההכאה היא להכות מספר על עצמו או על יתר ממנו או על פחות ממנו על אחת או על רבים
וכאשר יוכה על עצמו ידמה לשטחים אשר , ואמנם כאשר יהיה המספר פשוט ידמה לקוים

וכשיוכה על יתר או על פחות ממנו ידמה למי שארכו יתר על רחבו או . םארכם ורחבם שוי
ועוד . וכשיוכה על עצמו ויצא ממנו כלל אחד ארכו ורחבו שוים. למי שרחבו יתר על ארכו

יוכה מכה שנית פעם שנית על הכלל שיצא ממנו אז יהיה הכלל המחובר מזה המספר דומה 
שם המספר הראשון הפשוט ישר ושם השני מרבע ו. לגופים ויהיו ארכו ורחבו ועמקו שוים

ר "ר בק"ע בק"ב משמי"ב ער"ב מעק"ע המכת"ם מרב"ר מקו"ה יש"יהו. ושם השלישי מעקב
שמות מספרם ישר מרבע ומעקב ' והנה מ. ב בדם"י וער"ב וכך חקוק וחתום שת"ע ער"משמי
והכלל הן , הרוחכבד יפועל חמר , כבד מקום המכתב, ו"ו אתס"ו קפ"כ. י"י אהו"ח, י"בכח

והנה ערבות הוא שתי וערב ושתים וארבעה שתי , שתים ארבע שש פעל ישר שתי וערב
  : וערב

ועתה . הנה כבר בארתי לך הדרכים שצריך שתלך בהם בידיעת השם מכל צד ומכל פנה
ואם לא אכתוב מהם כי אם . אודיעך מה הם שאר השמות הגנוזים שאינם גלוים לכל אדם

ב אנקתם פסתם פספסים "שם בן כ, ואלה הם. ך אשר כונה אחת בכולם יחדמעטים מספיקים ל
ועוד עיין בם מאד כי . ה תקופה מתקנא מולד סתם"ה טוב"ג חט"י זיו"אהו' ז' ו' ד' דיונסים ה

פ מחול "מרבעים ראשי תיבותיהם א' ט'ז'ה'ג'א. שמות' ב אותיות ד"כ, י"הם יורוך סוד ביד
.  מיד יד וידים וכהן פס ידא די כתבא מנאי מנאתק לו פריסיןבידים כדין העבר מכה היד הכה

כי הוא סוד ימין על דרך . והאחרון סימן דיו דיו ועל כן הכהן סמן ידיו כי נסס ועשה מידיו נס
והקרוב לו הפך הימין אחור ושב רוחו דמיון והיה דמיונו רוח . דמיון דם ודיו והוא פנים

והקרוב . כי רוח הגלגל אדם על כן אדם מלא רוח.  גלגלוהשתתפו רוח ודמיון והיה רוח האדם
א ונשכח "ת קנ"כי מ. פ משני פנים והראשון שב אחרון"ם פנים שנים שעיר שר"לו פסת

ל כמת מלב אשר בידו כת מלא המימה מלכות מאדים עולם התלי טבע תנין טבע ישר "סמא
ואלה הם . ל ברכת כהניםועל כן זה השם חובר ע. והמהפך כחו הוא מנצחו תמיד כמו הכהן

, ב אבגיתץ קרע סמנ נגד יכש פטר צהג טנע חקב יגי פזק שקו צית"השמות של שם בן מ
והנה סמנ הוא שטן חקב . כ שם שמשלימין בו זה ומאליפין בו אותיות רבות"אדירירון הוא ג

 הזי, והו ילי סיט עלם מהש ללה אכא כהת, ב"ואלה הם שמות ע. טנע הפוך יגל פזק נשתנה
נתא האא ירת שאה ריי , לאו כלי לוו פהל נלכ ייי מלה חהו, אלד לאו ההע יזל מכה הרי הקם

והו , ההה מיכ וול ילה סאל ערי עשל מיה, יחו להח בוק מנד אני חעם רהע ייז, אום לכב ושר



דמב מנק איע חבו ראה , נמם ייל הרח מצר ומב יהה ענו מחי, דני החש עמם ננא נית מבה פוי
' והסוד ג', פסוקים ואין בו ג' זה השם ידוע לכל שהוא מצורף כלו ויוצא מן ג. מוםיבם היי 

ובנה כך שני ראשים מן , ואמנם מאחריהם הלילה המים סופיו, ויסע ויבא ויט ראשיו. 'בלא ג
והושם בתוך שניהם ונהיה משלשתם שם ' ומן סוף התוך ה' ומן ראש הסוף ו' ראש הראש ו

כאלו כך אלה הראשים הלכו לפנים עד סופם והאמצעי חזר לאחור , ו ונמשך"ראשון והיה וה
וזה המהלך מורה על אמתת מהלך הדם שבאדם הנמצא בו מראש התלי עד . מסופו עד ראשו

וידענו מצד הידועים . כ צירופים רבים ומקצתם ידועים ואין צרך להזכירם"ויש לו ג. זנבו
כי זאת החכמה אין לה .  ורבו מחול ימיםואם רחבו משמים, הנשארים כי לא יכילום ספרים

ויש . וכן השמים הם בעלי שיעור בהכרח כי גופים הם, סוף וחול הים יש לו סוף למספרו
מהם מומר ומהם מגומטר ומהם , שמות רבים מצורפים עוד כגון אתניק גלילי והדומים לו

ת העולם השפל ואמנם כלם מורים פחיתות מציאו. ולהם דרכים רבים, מנוטרק ומהם מצורף
וסדרי מערכות השמים וכל צבאם ותנועותיהם וענין הזמנים , ומעלת העולם העליון וקיומו

ולפיכך לא יוכל אדם לכתוב מהם דבר . וכחם והכחות והרוחות והקשרים שבינינו ובינם
מבואר כי אם על דרך רמזים וראשי פרקים כמו שעשינו עד כה וכמו שנעשה עוד לפנים בסוף 

כי המשפיע שופע השפע מאתו תמיד ובהתקדש , חכם יבין מדעתו שהכל תלוי בווה. הספר
  : האדם יתקדש עם השמות הקדושים הנזכרים כי כלם קדושים ובתוכם יי

וכבר העירותיך בזה אל מה שאתה צריך לפי הענין ואינך חסר כי אם שתקח העט והקלף והדיו 
" רע ועשה טוב בקש שלום ורדפהוסור מ"ותכתוב ותצרף השמות ותטה בם תמיד אל הטוב 

  ): 'טו' תהלים לד(

  : 'אור גנוז חלק י

אשר , זה החלק האחרון יודיע לכל משכיל מיוחד מפורש ונבדל משאר העם ההולכים בחשך
סוד הפעל האמתי המשנה טבע חלקי היצור . לא ראו אור בהיר מאיר העליונים והתחתונים

על דרך הדמותו ,  מינו ויהיה חלקי מיוחד לעצמועד שישוב בו החלק כל לכל, בכח כלל הדבור
ויבורך בשלשה עולמות בכל , ויהיה לו חלק לעולם הבא משלם, אל מי שבראו בצלמו וכדמותו

  : וזו הידיעה היא לאדם תכלית כל תחליותיו. ומכל וכל

  : דברי אגור בן יקה המשא נאם הגבר לאיתיאל לאיתיאל ואכל"

  : דם ליכי בער אנכי מאיש ולא בינת א

  : ולא למדתי חכמה ודעת קדשים אדע

מי עלה שמים וירד מי אסף רוח בחפניו מי צרר מים בשמלה מי הקים כל אפסי ארץ מה שמו 
  : ומה שם בנו כי תדע

  : כל אמרת אלוה צרופה מגן הוא לחסים בו

  ): 'משלי ל" (אל תוסף על דבריו פן יוכיח בך ונכזבת

ואמנם . והובאו במדרשות על צורות, ם בפירושים רביםאלה הפסוקי, דע שכבר פרשו חכמים
ה נקרא "שלמה המלך ע. מה שכתבתים אני פה היה לקשור עליהם כונת דברי כמו שתשמע

" אגרה בקציר מאכלה"וזה מלשון . מפני שקבץ חכמות רבות מאד, אגור כמו שנקרא קהלת



ואמרו כן בחרק , וכנוסוהכל לשון קבוץ ואסיפה ". קהלת יעקב"וזה מלשון ) 'ח' משלי ו(
ואמרו המשא בכח . ואמרו יקה שהקיא מה שאגר. כ מצד שתוף השם"להורות על הבנה ג

לאיתיאל לאיתיאל ואוכל עם כל מה שלאיתי . נאם הגבר הוא לשון הנבואה. הנבואה דבר
, ומי גרם לי זה כי בער אנכי מאיש ואין לי בינת אדם, מהכח אמת כי לאיתי מיכלתי להשיג

, ועוד גרם לי זה מפני שלא למדתי חכמה. י"נקרא איש ואדם מפני שנחתם עם שם אהוואדם 
ולא דעת קדושים אדע שלא למדתי חכמה כי ידוע שאי . ומלת לא פה מושך עצמו ואחר עמו

והלואי ואולי שיחכם עד שיבין וידע , אפשר שיהיה אדם חכם בלתי רוב למוד ספרי החכמה
ומפני שאמר שלא למד . חכמו כל שכן שלא יחכם בלתי למודכי לא רבים י. אחר רוב הלמוד

כי רוח ומים . ולא ידע אמר דברים ידועים שהם יסודות לטבעים והם שמים ורוח ומים וארץ
וזכר עליה וירידה במלת שמים וקיום כל קצוי . וארץ ושמים הם כוללים כל המציאות הגופני

ואמר כי מי הוא מי שפעל . רירה בשמלהובמים זכר צ, אבל ברוח זכר אסיפה בחפנים, הארץ
וזו הידיעה היא ידיעת השם באמת ובאמונה כמו . מה שמו ומה שם בנו כי תדע, אלו הפעולות

ואין הכונה , ואחר שגזר שלא יודעו אלה העניינים כי אם בידיעת השם. שאודיעך באחרונה
. ה פסוקים שניםגזר ואמר עוד להודיע אמתת השם ודרכ, בידיעתם כי בעבור ידיעת השם

אל תוסיף על דבריו פן יוכיח בך , אמרו כל אמרת אלוה צרופה מגן הוא לחוסים בו, והם
, הנה הורה כי הידיעה תלויה באמרתו שהיא מצורפת ונבחנת על פי צירוף האותיות. ונכזבת

  ): 'ג' משלי יז" (מצרף לכסף וכור לזהב ובוחן לבות יי"כמו שנאמר 

יא הדרך הקרובה לידיעת השם באמת מכל הדרכים מיד יבחן ויצורף והנכנס בדרך הצירוף שה
ואם יש בו כח לסבול דרך המוסר ברוב החשק ושכלו חזק . לבו באש הגדולה שהיא אש החשק

מדמיונו ורוכב עליו כמי שרוכב על סוסו ומנהיגו בהכותו בו עם המגפים לרוץ לפנים כרצונו 
ודמיונו בעל קבלה שיקבל דעתו עד שלא יצא , ורסנו בידו להעמידו במקום שירצה שכלו

ושמו אצלי . זה האיש בעל זה הכח הגדול הוא הגבר באמת. מתחת רשותו אפילו כחוט השערה
כי כשמו כן רבו והוא . מרבע והוא אוריאל שרואה אור אלהיו תמיד ונהנה ממנו ויודע רזי אל

ין כיי אלהינו בכל קראינו והוא מיכאל שמכיר כי א. רפאל שיכול לרפוא החלאים שבם נברא
והוא גבריאל שיש לו כח וגבורה . כי קרוב יי לכל קראיו לכל אשר יקראוהו באמת, אליו

כ שכינת אל על ראשו כי "וא. לכבוש דמיונו שהוא שטן והוא מלאך המות והוא יצר הרע
כי , שכינה שורה עליו והוא נהנה מזיו השכינה ושב שטנו אצלו עבדו ומלאך המות מחיה נפשו

שאינה ממין גופו שהוא , )'ו' איוב ב" (אך את נפשו שמר"נשמר מליגע בה כמו שנאמר באיוב 
כי בסבתו הנפש לומדת . שהוא נתנו והוא לוקחו ושב יצרו הרע טוב לו, תחת רשותו תמיד

ומתחכמת ומבינה ויודעת ומכרת ומשגת את קונה מתוך ידיעת שמו המורה על פעולות כל נפש 
ולפי שהודיענו זו . ש ואיש כפי מדותיו ומעלותיו וכפי השתדלו בידיעת השםונפש בכל אי

והנה שבעים לשונות . הידיעה בכלל ואמר שהיא דרך הצירוף שכך ניתנה מצורפת וכך היא
כמו שחבור זכר ונקבה הוא , עדים שכולם מצורפים והצירוף הוא סבת מציאותם הקרובה

יענו עוד בכלל זה שהצופה בצפית הצרוף צריך הוד, הסבה הקרובה האמתית לתולדת הבנים
ועל כן אמר שגם הוא יהיה עמו כי מגן הוא . שישים בטחונו וכל חשקו ומחסהו בשם שדבק בו

  ): 'לא' תהלים יח" (אמרת יהוה צרופה מגן הוא לכל החסים בו"לחוסים בו וכך אמר דוד 

. באמרו אל תוסיף על דבריוואמנם הזהיר על תוספת הקרובה אליו עם רוב חשק השגת דבריו 
" פן יוכ יח בך ונכזבת"ויקרה ממנו שיתבלבל באמרו , והורה שהעושה זה לא יוכל לסבול

ועל כן אגלה לך קצת דברים מצורפים מן הפסוקים הנזכרים ומהם מומרים ומהם ). שם(
 וזה .ר"ד ארו"ר בגי"ד ברו"ר אגי"ר גבו"ר סודו אדי"י אגו"וזה כאמרו תחלה דבר. מגומטרים
י "א גבה"ש ה"מבק] ד"אח[ן "ש אדירירו"ה אי"ה מהנקב"ש נקב"ר מהאי"ד ברי"סדרם אגו

ה "א הבנ"ר שמקי"ר גבו"וזה הוא אדי. ה"ה ובינ"א חכמ"והריר ידוע שהוא בן יקה ומה מקי
סוד אגור שהוא הרד נשלם . ל"י שכ"ו מעשיו גלגל"ד ריר"בן יקה שמו יקה שם בנו והנה אבג



ו "ד בג"כ הקיא הוא שם הבן א"א. ר"שלא גו' ו מחזורים וחוזרים אל א"ריי שהוא "עד דבר
ר "ו גב"א יה"ר יקר"ם שגב"ן אד"א ב"ה בקי"ה הנשמ"א בנשמ"ד הקי"ו א"ר בג"ר רי"רי
ל "י לאיתיא"י האל"ל הלטת"לאיתיא. י נאם הגבר נאם הגבור הגובר"א אדנ"ה קר"ם יהו"בש

ש "י מאי"ר אנכ"י בע"כ. ח"ח הכ"א בכ"ו וכ"ל ל"ב ואוכ"ה הל"ל אכ"ח ואוכ"ו בכ"הלאיתי
ת "ן אמ"ב די"א ל"ם ול"י בד"א תלאנ"י ול"ם ל"ת אד"א בינ"ול. ם"י כע"ש בראנ"י אי"כ
ם "ם ש"ואמנם אמרו עוד מי עלה שמים וירד העלי. ומדת יד עקש אדע, ה"ת חכמ"י מד"א ו"ל

. ח בחפניו אסף מפחו בנחיריומי אסף רו. כי זה כבר אמרו יעקב בסוד הסלם שראה. ם"וידרי
מי צרר מים בשמלה מציר ממיר שם הלב והוא ממיר על שדמי מרה . ויפח באפיו נשמת חיים

מי הקים כל אפסי ארץ . והם ממירי צלם שבמרה וצריך שיהיה המשכיל ממרר צלם בשמירה
כספי אל מקיים הארץ כלומר הכוסף החשק האלוהי אשר הוא תכלית מציאות הארץ והוא 

כי סודו אמצע והנהו במספרו עשרים ושתים אותיות והחושק והכוסף לדעת את השם . נביאה
מה שמו אדם שמו ומה שם בנו ואדם שם בנו כי הוא שם שכלו הנקרא בנו מהבנה . חושק בם

. ע שלמיהו הלשון אש ומים ושכינה ושפה ומה שם בנו הובן משמו"מה שמו שם האלהי יהוש
כל אמרת אלוה צרופה מגן הוא לחוסים "ירוף האותיות תדע כי כי תדע לדעת ואיך תדע בצ

  : הנה כבר גליתי לך רמזים רבים בפסוקים הנזכרים). 'ה' משלי ל" (בו

עד שישוב , ועתה אגלה לך עוד סוד הפעל האמתי המשנה טבע חלקי היצור בכח כלל הדבור
וכל שכן מה , ר ממינךרוחך השכלי כל אחד היותו חלק ויכלול עצמך כל העצמים המיניים אש

. ובזה תהיה אז מיוחד ומפורש ומובדל מכל עמי הארץ החושבים שהם חכמים. שתחת מינך
ותשיג בהרגשותיך ובשכלך השגות , ויהיה כל אדם אז בעיניך לפי דרך כחיות ובהמות ועופות

והדומים לך יהיו בעלי צלם ודמות והם בעלי התורה ושומרי המצוה באמת ושכרם . אמתיות
וזה דרכך אשר . והם שנתברכו בברכת האבות כי הם בניהם ותלמידיהם האמתיים לבדם. לםש

קח בידך עט סופר מהיר ויהיה לשונך מדבר תמיד בנגון . תלך בו להשיג בו סוד הפעל האמתי
והבן בדברים המצורפים אשר יצאו מפיך יהיו מה שתרצה ובכל לשון . נאה ונעים בנחת בנחת

וכבר רמזתיהו לך זה הדרך . ות אתה צריך להשיבם אל חמרם הראשוןכי כל הלשונ. שתרצה
ואמנם השארתי כונה אחת מיוחדת שעדין לא . ומה שתעשה בו בקצת מקומות זה החבור

כבר . מפני שזה היה מקומה הראוי לגלותה בו עד תכלית אמתתה, הודעתיך עניינה מבואר
 ונדעה כי אלהים אתם אף תיטיבו הגידו האתיות לאחור"ידעת מאמר ישעיהו הנביא שאמר 

האתיות שאלוני על בני ועל פעל ידי "ואמר עוד ). 'כג' ישעיה מא"(ותרעו ונשתעה ונראה יחדו
ואלה שלשה ). 'ז' שם מד" (ואתיות ואשר תבאנה יג ידו למו"ועוד אמר ). 'יא' שם מה" (תצוני

, חנית ביד גבורודע שאתה צריך שיהיה הקולמוס בידך כ. עדים נאמנים על האותיות
וכשתחשוב בדבר אחד ותזכירהו בלבך באותיות הידועות לך ותוציאהו בפיך מוצא שפתיך 

והבן בלבך על מה שמורה מה שהוצאת , כלומר ישמעו אזניך מה שפיך מדבר, תשמור ושמעת
. פ שבכללו לא יורה על דברי"אע, וכתבהו מיד וזכרהו לסמנו בכללו מגומטר הכרחי, מפיך

קח אותיות , וזהו רמז המעשה. א יהיה לך למפתח לפתוח בו חמשים שערי בינהודע כי הו
וקח כללם מוכרח מגומטר , ועוד והפכם תוי אות. וחלקם אות יות תאויות" אותיות"וכתבם כך 
ראשון אתה , אתה' אתה י] 'א) ['ד(, אי תו תו, ם"ה חלקי"ועשה מהם שלש, ג"והוא תתכ

וחשוב , ה אני ראשון ואני אחרון"ועוד אני יהו. הוא אחרוןאתה הוא ראשון אתה , אחרון אתה
  : כי זולתך מדבר אתך ואשר הוא אומר לך כל מה שאתה חושב ומדבר וכותב

ואם אתה לבדך בשעת הפעל מתבודד חושק לקבל השפע האלוהי המוציא שכלך מן הכח אל 
והיא .  אחת ראשונהואתה יכול בהם להגיע עד הכונה, ואתה מגלגל האותיות מפה ומפה, הפעל

ודמך שהוא . שמתוך רוב תנועתם ועיונך בם ודעתך אותם יתחילו שערות ראשך לעמוד ישערו
כי הדם הוא בנפש "ונאמר עליו עוד , "כי הדם הוא הנפש"הדם החיוני שבלב שנאמר עליו 

ויתחיל כל גופך להיותו נרתע ורעדה , יתחיל להתנועע מתוך הצירוף החי המדבר, "יכפר



ותרגיש בעצמך רוח נוסף , ואתה מפחד פחד אלהים ויראת יי תכסך, ת על כל אבריךנופל
עליך מראשך ] ופע[ונראה לך בו שש, מעורר אותך ומחזקך ועובר על כל גופך ומהנה אותך

, ושמחת ונהנית ממנו הנאה גדולה בגילה ורעדה, ועד רגליך שמן אפרסמון פעם אחת או יותר
. ת הרוכב הרץ את הסוס שהוא שמח ונהנה והסוס נרתע תחתיוגילה לנפש ורעדה לגוף כדמו

דע כי אין ספק שכבר נגעת עם כל זה הפעל המופלא אל שער מחמשים שערי בינה והוא 
כמו , ז"ובפתחך זה השער פתיחה שתוכל בעבורה להנצל מיד השוער ששמו א, השער האחרון

דע שמיד תשרה עליך שכינה . "יי קנני ראשית דרכו"על סוד ". ז"קדם מפעליו מא"שנאמר 
ותכיר הפעל , ומאז תדע מי עמך ומי על ראשך ומי תוך לבך. ותפתח בלבך חמשים שערי בינה

ת ראשונה "ה אח"על פי מד' מ א"ם עד שישב ט"ו של אד"ם דמ"ט' י א"האמתי ותבין ממנו מ
והעד כי . ן והוא ראשון"י אחרו"ן ויה"א ראשו"ן והו"י אחרו"ר יה"כסוד או. שהיא אחרונה

ה "ם נעש"ר אלהי"ויאמ"שוה למאמר " ר"י או"ר ויה"י או"ם יה"ר אלהי"ויאמ"המאמר 
א "א הי"ר הנבר"ם מהאו"ר האברי"ז או"א רפ"א המהי"ר הנבר"ז האו"א רפ"מהי". ם"אד
. ז מדבור מזוהר השם המפ ורש שרו של עולם שרש עולם שר של עו לם שר על שלום"רפ

א "השם מל, ת"ה בראשי"ת והוא מחי"ת יסודו" תמיד והוא ממיהשמשים והעבדים בו מלכים
ח "שם מיוחד שר מיוחד שם חיים שר חיים מרו, ש רך וקשה במספר ובשיעור"ר המפור"וחס

ם שעלו עשר שערי "ו שמי"ר קיע שערי"ל ה"ה ע"ע עול"ם חיים שני מלכים חיים רקי"אלהי
  : השם במדה שערי המדה בשם

ועל כן אחר . ך מדות חמה ולבנה שנהפכו בשם"ל להפ"ם תוכ"מההנה צרפתי לך צירופים ש
ה "ם יהו"ר הפני"ם ש"והוא ש, ה ושדות צריך גלגול"שהוא מדת יום ומדת לילה וסודו שד

ע הויה והוא שר "ת זר"וממנו היתה שכב. ן שר הפנים"ה מטטרו"כי שמו יהו, מתהפך תמיד
ואני אהיה מלאך המות ואמיתהו ליצר . ד"ך תמי"אשר במלכות מתהפ, צבאות בתנועת הגלגל

והסוד שרציתי . וכן תעשה גם אתה, "ולבי חלל בקרבי"וכן עשה דוד כשאמר , הרע בכח השם
  : לגלותו לך אשר בעדו יחדתי זה החלק האחרון שהוא תשלום השלשים הוא זה

  : דע כי מי שוטה

ה מושלים "שנו "כי ט, הם ראשית מציאות האדם וצריכים בעת ההשקאה שמירה מופלאה
י "והם דמ. שכבר ידעת שהם המים המרים המאררים והם המים המרים האמתים. י"משל
ם והם "ם גם מעירי"ם והם מריעי"ם שהם נערי"ן שומר אותם בלב השוטי"והשט, ש"האי
י "אל תגעו במשיח"וסימנם הטוב , ם כידוע"ח ש"ר כחם בכ"ן ממי"ועל כן הכה. ם"ל מרי"לכ

ט "ם ישו"ה ובה"ט בחי"ו לשו"ם יט" ובעת שאתה מזכיר עליהם הש".ו"ובנביאי אל תרע
ו השם מצד אל צד ויפעלו בכל אבר ואבר מאברי האדם "והם יט, ם בשוטו על פני מי הים"אד

ן "ר עד"ויפתחו חלונות בלבו ויעבור עליו בם זיו השכינה עד שיראה אור גנוז על דרך אוצ
ב והשם "ת הל"כיל בם הוא המשביע אותיואשר המש, ב אותיות"ז בידיעת שם בן ע"גנו

ם וסוד מלך מצרים מלך "ך מי"ם מים מרים וסוד מל"והנה סוד מצרי. משפיע שפעו עליו
וסודו , ר מהמרורים"ש מ"וסוד ישראל א. רקיע מלך ליצרים הוא ערפל עד אשר דק לעפר

ת " במאוה"ר דמר"ר מט"ח מ"ומרא א, א ולא תימריה לגוי"א ושתה חמר"ק אכול מתק"אמת
ע "ץ פוג"ף ע"עצם הדם צלם מהדם דם מהצלם צלם אדם דם צלם מדמה גו, ח"ע מ"הוא אמצ

ה פעלו עד ששמו את "י שוט"ה מ"ט מש"וכן סודם וי. ם אמצע שם אמצע משמרו אמצע"מי
ם להם חומה "מ י"ם ויעברו בני ישראל בתוך הים ביבשה וה"ו המי"ה ויבקע"ם לחרב"הי

וכן השמים באמצע הגוף בלי עירוב עם הגוף אחר ההזכרה . מצעמימינם ומשמאלם והם בא
  : וזהו מה שרציתי לגלות לך שכל העולם מלא אותיות הקדש. והידיעה

  : ם"ך חות"ם בתו"חות



  : י חותם"פתוח

  : ו"ה שמ"ה יהו"ש מלחמ"ה אי"יהו

והיא . כונתי היתה בכל מה שכתבתי עד המקום הזה בזה הספר להגיע אל מה שאגלה לך בו פה
שאני האיש הנזכר בהקדמה הראשונה של זה הספר נולדתי בפרקוסטה של ארגון אשר 

וטרם הגמלי כלומר בעוד היותי יונק חלב משדי אמי ועם אחי ועם אחיותי . במלכות ספרד
וגדלתי על . והעיר ההיא קרובה לארץ מולדתי מהלך שש עשרה פרסאות]. עברנו לנווארה[

ואחל לקרוא מקרא עם הפירוש , שני המקומות הנזכרים פהנהר אברה הוא הנהר העובר ב
ואוסף עוד ללמוד . ל"ד ספרים לפני אבא מארי ז"ל כל התורה שבכתב שהיא כ"והדקדוק ר

ה "י שנה והוא מת זצו"ואני בן ח. ל שרוב למודי היה ממנו"קצת משנה וקצת תלמוד לפניו ז
ואני . ם ימים אחר פטירת אבא מאריואני ישבתי בארצי שבה נתגדלתי שנתי, ס"ה אנ"ק לה"ו

. ואצא משם ואבא דרך ישרה לארץ ישראל בים וביבשה, ד שנה ורוח יי העירני והניעני"בן יו
ודעתי היה ללכת לנהר הסמבטיון ולא יכולתי לעבור מעכו ואילך מפני התגר שגבר בין 

ותעירני רוח , ואצא משם ואשוב דרך מלכות יון אשר שם נשאתי אשר בלכתי. ישמעאל ועשו
ואני בעיר קפואה קרוב . יי ואקח את אשתי אתי ואשים פני לבוא עד ממי רביני ללמוד תורה

' לרומי מהלך חמשה ימים מצאתי שם איש נכבד חכם ונבון פילוסוף ורופא מומחה ושמו ר
ואלמוד לפניו מעט מחכמת הפילוסופיאה ומיד נמתקה לי מאד , ל ואתחברה אתו"הלל ז

ולא נתקררה דעתי ממחשבתי , תה בכל כחי ובכל מאדי ואהגה בה יומם ולילהואשתדל בידיע
בקפואה לארבעה . עד שלמדתי מורה הנבוכים פעמים רבות וגם למדתיו במקומות הרבה

ובתיבץ עשרה ולא הועיל אחד . במקרה ויצאו לתרבות רעה כי נערים בלי מדע היו ועזבתים
ובאבריפו ארבעה וגם בם אין מועיל כי . מהם אבל הפסידו שני הדרכים הראשון והשני

ולא ראיתי בם מי . הדיעות משונות מאד בבני אדם כל שכן בעמקי החכמה ובסתרי התורה
' וברומי לשני זקני העיר ר. שראוי מהם למסור לו אפילו ראשי פרקים מן האמת כמות שהיא

. נים היו הרבהוהצליחו בו קצת הצלחה ונפטרו כי זק, ל"בעלי בריתי ז' ישע' צדקה ור
ואחד בחור משכיל ומבין ונכבד . ל אדם גדול"קלונימוס ז' ובברצלונה שנים אחד זקן ושמו ר

ובבורגוש שנים . יאודה המכונה שלמה והצליח בו הצלחה מעולה' מאד מטובי העיר ושמו ר
שם טוב גם כן ' ושם התלמיד ר. ל אדם גדול וחכם נכבד"משה צינפאי' רב ותלמיד שם הרב ר

ור נחמד וטוב אלא שהבחרות מנעו מן הלמוד ולא למד ממנו עמי כי אם קצת קבלות בח
שמואל הנביא שקבל ממני ' ובמדינת שלום שנים האחד מהם ר. חיצוניות לא הוא ולא רבו

א ישמרהו שומר מעלה והוא בלא ספק הצליח הצלחה "ק תיל"יוסף ג' והשני ר. קצת קבלות
ואמנם בעיר הזאת שאני . חו ומדעתו הרבה ויי היה עמומופלאה במה שלמד לפני והוסיף מכ

מצאתי ששה אנשים ועמי הבאתי השביעי ממנו למדו לפני , בה היום ושמה סינים היא מסיני
ונפרדו ממני כלם חוץ , וכל אחד מהם קבל מה שקבל ממני מעט או הרבה. קצת זמן קצור מאד

חבריו ] מכל[ד כל אחד ואחד מאחד והוא הראשון אשר הוא הסבה הראשונה לכל מה שלמ
ואחריו , אברהם בר שלום' ואחריו החזיק ר, ל"סעדיה בר יצחק סגלמאפי ז' ושמו ר, מפי

והיו שלשה מהם בעלי שלש . ואחריו החזיק חבר חברם, ואחריו יצחק חברו, החזיק יעקב בנו
ל "י זנטרונאי הצרפת' ושם השביעי ר. מדרגות ושלשה מהם בעלי מדרגות אחרות למטה מהן

ונעלמה מיד מפני סבות והוא שמנעוה מהם יהיו מהם רצוניות והיו מהן טבעיות ומהם (....) 
  : מקריות ומהן הכרחיות

ל שנה במדינת ברצלונה העירני יי משנתי ואלמוד ספר יצירה עם "ואני בזמן היותי בן א
תחי רוחי בקרבי ואכתוב ספרי חכמות מהם וספרי נבואות מופלאים ו. פירושיו ותהי עלי יד יי

ואראה מראות נוראות רבות ונפלאות על ידי מופת . ורוח יי הניע לבי ורוח קדושה נוססה בי
וראיתי דמיונות ושגיאות ונבהלו רעיוני עלי כי . ואות ובכללם התקבצו סביבי רוחות קנאות



ם ועל כן הייתי כעיור ממשש בצהרי. לא מצאתי איש מאישי מיני שיורני הדרך אשר אלך בה
והייתי משגע ממראה עיני אשר ראיתי לקיים דברי . והשטן עומד על ימיני לשטני, ו שנה"ט

עד אשר חננני אלהים קצת מדע ויהי יי עמי לעזרה . ה שנה"התורה ולהתם הקללה השניה י
ה הנביא חפץ יי בי "ובהתחלת שנת אלי. ה להצילני מכל צרה"עד שנת מ] ל"א) ['א(משנת 

והוא הזמן שבו השלמתי הספר הזה אשר חברתיו פה במסיני לתלמיד . דשויביאני אל היכל הק
סעדיה ' הוא ר, היקר הנכבד הנעים המשכיל המבין החושק לדעת אמתת התורה התמימה

על אשר ראיתיו שדבק בי לאהבה כדי להיותו בידו לזכרון . הנזכר ראשון לשבעה הנזכרים
ידעתי שיועיל לחבריו הנזכרים , ותו בידולאשר למד לפני מפני היות השכחה מצויה וגם בהי

וידעתי שלולי המקרים בדמיונות אשר . תועלת שכלית וגם לדומים להם ברוב מה שכתוב בו
לא היו נפרדים התלמידים הנזכרים , ראיתי בדמיונות הראשונים אשר כבר עברו שבח לאל

היו לי אני סבות והדמיונות ההם אשר היו סבות פרידתם והתרחקם ממני הן הן אשר . ממני
כי בעבורן שמרתי פי . יהו מאיר עיני לבבי, אלוהיות להעמידני על מתכונתי ולעמוד בנסיונות

ושבתי אל המקום הראוי לשוב אליו שמרתי כריתת . ולשוני ובלמתים מלדבר ולבי מלהרהר
ושבחתי לשם יי אלהי ואלהי . הברית והכרתי והשגתי מה שהיה שלם ממני לפני הזמן הזה

בריתו ברחמיו ואשר נתן בזאת הלב ] כרת[אשר , ותי אשר לא עזב חסדו ואמתו בכל עתיואב
ואולם עלה על מחשבתי בראותי הנעימים המתחדשים בעולם להשיב . ממני בחסדו(..) הנאמר 

יהודים בכל צד והצרות (..) ' רבו השמים מה(.) לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם 
הנה זו הגדו כח ממנה מתחדשת ולא יכול לבי לסבול זה (..) שבח דוחקות זו את זו וטרם ה

. הפודים השבויים בכל כחם שיפדו הקרובים להם תחילה כמו שהם מחוייבים לעשות(...) 
. עיר אחרת עניי עירך קודמין] עירך ועניי[עניי , שאמרה ענייך ועניי עירך ענייך קודמין

ומידי עבדי עבדיו ] עבדיו[זמן ותחבולותיו ומידי וראיתי שהן צריכין מאד לפדות עצמם מידי ה
אצלם ] התרחק) [התחזק(והוא העון פלילי , במה שפשעו מכל פשעיהם' ולשוב אל השם ית

אחד הכלל שהיו יכולים ורוצים ללמוד (..) תלמוד תורה לגמרי בכלל עד שמקצת פרטים מהם 
 על מתניך ועם הארץ חסיד ומבואר אמרו חכמים תלמיד חכם חגרהו. כפי כל איש ואיש מהם

הגדו בשכני בתוכה מפני (.) היה לי דרך בשום פנים לשתוק מזה (....) אל תדור בשכונתו 
  ): מכאן יש עמוד מקוטע והבאתיו כפי שהוא(אהבת תלמידי והנה 

  : כבר המ אחר דרכיהם בעזיבת התלמוד

  : דורש להם בקצת שבתות על הדבר הגדול הזה] הייתי[

  : והיום. היתה שכר שמיעה בידםואינם עושים ו

  : שבקשתי לפדותם בדרך הנזכרת התקבצו בה חכמה

  : מבואר ובראות כי כן מנעתי עצמי

  : להם על הכלל ולא אקראם אל האמת כי מייסוד

  : מסיר אזנו משמוע תורה גם תפלתו תועבה ואמר

יומם ולילה ושכחו יום ואיכה שבחו והגית בו . עוזבי תורה יהללו רשע ושומרי תורה יתגרו בם
  : מאן דלא יסוף. אם לא בריתי יומם חקות שמים וארץ לא שמתי

  : מצוה ישמרו בעזבם השרש הראש וכבר



  : למעלה מה שמספיק להודיע ממנו

  : מידי השומעים שהייתי ביניהם זמן גדול

  : דאות זו או ישמענו שום חכם שמצדי

ואמרו . ץ חסיד ואין בור ירא חטאהאר] ולא עם[השם בדרך שחפץ בה יותר מכל הדרך 
  : מעשה ואין מעשה מביא לידי תלמוד] מביא לידי[תלמוד 

  : התורות אין להם חקר ואחר שגיליתי

  : חבור זה הספר עם היות הסבה הגדולה אהבת מי

בתוך חותם ולמה כתבתי פה ] חותם[חבר באמת אשוב לגלות סוד התכלית אשר קראתי 
  : פתוחי חותם

  :  השלשה עניינים בהם אחתוםשאחריהם ואלה

  : ואומר תחלה כי החותם יכיר המעיין בו

  : כגון חותם הזהב שהוא גוף אחד והצורה המצויירת

  : שוקעת שמולידה בולטת בשעוה בין כוליות

בולטת ושוקעת בהיותם מחוברים ] ואחת] [אחת[הנה כל אחת ואחת כללית והנם שתי צורות 
  : יחד ונכנסה

  : ן חותם בתוך חותםיאמר על שתיהן שה

  : בחותם אחד והנולד ממנה הנה הוא שוקע

  : נכרת בחמר השעוה והשוקעת חותמה

  : והנולד ממנה הנה הוא בולט בהכרח כפי הצורה

  : ויש צורת דבר שלישי בלתי מולדת לא שוקע

  : והיא צורת חלק ושלש צורות אלו הנזכרות

  : הם תאביות אבל מהם נקח ראיות ומופתים

  : דוע שכל צורה מאלו הצורותהשמות וי

  : השממיות והמקריות אי אפשר

  : או בלתי נושא והיה כל גוף וגוף מן הגופים התחתונים



  : לפי הסוגים והמינים והאישים נבדל מאחד ואחד

  : בין בחמים לפי המזגים ובין הצורות לפי

והנקבה והנה החמר של הזכר . דרך משל וכל נקבה תשתתף עם חברתה בצורת הנקבות
מאישי בעלי חיים בין מדברים ובין בלתי מדברים היא חמר אחד והוא זרע מן המולידים 

ויבדלו הזרעים תחלה לפי הכמות והאיכות של המזגים כלומר לפי מיעוט הזרע ולפי . כדמותם
וכבר . שיהיה זה נמשך אחר חמר המולידים וצורתם ומקריהם, רבויו ולפי השואתו בבינוניות

והקשה בתכלית הקושי הוא . ם הארבעה בתכלית הקושי במזגים או בתכלית הרכותיהיו המזגי
  : הברזל והדומה לו בקשיו כאבנים החזקים

וידוע שהקושי מתמעט בשיעורים קבועים עד שמגיע אל הקצה האחרון שיתחייב להיותו 
בה מן וכאשר זה מתמעט מן הקודם כן זה יר. והוא שיהיה הנמזג בתכלית הרכות כחמאה, הפכו

ויתחייב ממציאות זה הרבוי וזה . הרכות ויתגבר עד הגיעו אל הקשה האחרון שהוא הברזל
מפני שהקושי והרכות הם שני . המיעוט הנמצא ברך ובקשה שימצא אחד בין שני הקצוות

ואמנם יאמר עליהם שהן . הפכים ואינן העדר וקנין ואינן דבורים לבד שהם שלילות וחיובים
. היות הרך נקרא רך בערך אל הקשה והקשה נקרא קשה בערך אל הרךשני מצטרפים מצד 

ולפי אלו הדרכים שזכרתי פה ואשר רמזתים . וכן דברים רבים מכלל המדות דרך זו להם
ארצה עתה להודיעך כי הדבר הנקרא חותם בתוך חותם הוא שיהיה דומה לעולם , כ"למעלה ג

 ואשר דומה לכלל מינו הוא האיש והאשה ,ואשר דומה לו בכללו הוא האדם לפי מינו, בכללו
ואשר דומה להם הוא הגוף לבדו של זה האיש הרמוז ולא עד כל מה , ופירותיהם מחלקי המין

בענין זה , ואשר יורה על כל המציאות ועל היות מה שרמזנו הוא האמת לבדו, שכולל אותו
,  הדרכים לנו תחלהכ דין הוא לקרות התורה שהיא התורה על כל אלה"וא. הוא התורה כולה

ואתה האיש . ואחר זה האיש הפרטי שגם הוא חתום חותם בתוך חותם. חותם בתוך חותם
ואחר המין . ואחריהם המין האנושי שבו יודעו כל האישים המינים האחרונים(..) הפרטי איש 

וחותם , פ שיש במה שרמזנו עניינים שהם חותם בתוך חותם"ואע. הכלל של כל המציאות
עד הגיע , וחותם בתוך חותם של חותם וכן חותמות הרבה זה בתוך זה, תם החותםבתוך חו

הענין אל היות החותם העליון המקיף בכל החותמות כדמות הביצה בקליפתה העליונה על דרך 
ואל היות החותם התחתון המוקף מהכל כדמות החלמון של ביצה שכולו מקשה ובכללו , משל

יא המרכז והעליון שעליה כדמות ערבות שהוא המקיף וזה כדמות הארץ שה. יקרא חלמון
והוא שמקצתו מכלל הארץ , וכל מה שבתוכם היא כדמות החלבון שבין הקליפה והחלמון. בכל

והוא התחתון שכולל שלש אמות הנקראים ששה אבות והם שלשה יסודות שהם אש ומים 
וי לומר כי השמים רא. ומקצתו שמים ומכלל השמים מגלגל הירח עד גלגל המזלות. ורוח

ואמרה , הם ערבות ומרכזו" ויכלו השמים והארץ וכל צבאם"והארץ הנזכרים בתורה באמרה 
ויהיה בעולם השכלים השכל . ל כל מה שבתוכם כי זהו העולם הגופניי כלו"כל צבאם ר

הפועל בדמות החותם האמצעי לכל השכלים שדעת כלם מקפת דעתו והוא אין דעתו מקפת 
ותהיה הארץ בזה דומה לשכל הפועל וערבות .  מקיפיו כמו שרמזנו למעלהלדעת אחד מכל

דומה לעליון הראשון שבמדרגת השכלים הנפרדים הנקראים מלאכים וצורות עולמנו זה מן 
כ צורת האדם כוללת ומקפת "ועל צורות היסודות תהיינה יורדות במעלה ותהיה א. האדם

וכאשר קרה לנו זה פה . חת מהן לא תכיר אותהוא, ויודעת כל הצורות שתחתיה באמתת מהותן
  : כן קרה לצורות הגלגלים על דרך משל לפי המעלות

ואמרי פנימית . והנה צורת האדם פנימית במציאותה ונעלמה במספר כל הצורות שתחתיה
. ואמרי מקפת בערך אל מעלת הצורות שתחתיה, ל בערך אל החיצונים המורגשים"ונעלמה ר

,  הנפש המשכלת והאנושית קרובה אל השכל הפנימי ממנה המקיף בהולפי זו הדרך תהיה



וכן במציאות כלו בכללו יהיה השכל וכל המתחייבים ממנו שהם . ויהיה הגוף רחוק ממנו
וחמר , חמר הגלגל וכל מה שבו רחוקים מהשם בערך אל השכלים, שכלים קרובים אל השם

הוא סבה ' ים יותר רחוק מהשם יתעהראשון התחתון מהשם עד שאין בכל המציאות בשום פנ
עם היותו מפורש בסוד שם המפורש שהפעל האלוהי עובר , ראשונה למציאותו והוא קיומו

א צואה בלי מקום "וסודו קי, עם היותו נקרא בשם שטן והוא מלאך המות והוא יצר הרע, עדיו
כי , שלא ימצאוהסוד שחיובו מהשם הגיע עד דבר שימצא ו. והוא שנזכר באיוב ובשאר ספרים

. כאשר נמצאו מאתו המחוייבים שימצאו ויתקיימו נשפע עוד שפעו והמציא נמצא ובלתי נמצא
כ "יתחייב אצל דעתנו שהמציא כל נמצא ג, וזה בא להודיענו שאחר שהמציא נמצא בלתי נמצא

שאין , וזו הידיעה הוצרך להודיעה לבני אדם לבד מפני חסרון דעתם. בלתי נמצא זולת עצמו
אבל הגלגלים והשכלים אינן צריכין לזו הידיעה מפני . ולמנו זה מי שיכיר אלוה זולת האדםבע

הודיענו השם אמתת עצמו , ואחר שהתחייב זה החמר מהשם. שאינם בעולם התמורה כמונו
כי כל , והזהירנו שמה שנתן לנו באמצעיתו לבלתי עזבו בידו מפני שאינו ממינו, של זה החמר

א חלק מעצמו ומאתו התפשט לכל איש ואיש מהנמצאים השפלים האלה מה שהוא ממינו הו
וישוב העפר על הארץ כשהיה והרוח תשוב "ועל זה רמז קהלת באמרו . ואליו ישוב בהכרח

כן הרוח , וכאשר העפר הוא חלק מן הארץ וממנו היה ואליו שב" אל האלהים אשר נתנה
 שבה אליו שהוא נתנה למי שקבלה היתה ועל כן] מרוחו) [מדותו(השבה אל האלהים רוח 

וחלק מרוח הקדש הוא רוח הקדש והוא רוח מכנף הרוח רוח נהפך מרוח רוח מכניע . ממנו
כל זה . הרוח רוח מעלים הרוח רוח הרוח נעלם שהוא רוח למען הרוח והסוד קץ הרוח רוח

  : לםהתגלגל על רוח הקדש והוא רוח שדי הידוע והבינהו כי ממנו תבין כח החותמות כ

שבכל אלה . וכבר ידעת שהתורה הגידתנו ענין המינים בזרעים הצומחים ובחיים חוץ מן האדם
כ עליו על דרך נעלם צריך "בא למינו למינהו למינה למיניהם ולא בא כזה על האדם אלא בא ג

וזה אחד מן המקומות שבאו . ש האדם שם המין כלו"והוא בהיות שם אדם וכ. להעלימו מאד
מפני היות שם אדם שם נגזר משם .  תורה לכל בעל שכל והוא חותם בתוך חותםנגלים סתרי

כמו . והנה שם האדם שם אדמה שעם היותו מזרע הנהו זרע מן האדמה וחלק ממנו. אדמה
כי עפר אתה ואל עפר "ובא בענשו ". וייצר יי אלהים את האדם עפר מן האדמה"שבא עליו 

ועפר תאכל כל ימי " ובא בסוד הנחש בקללתו ".ואנכי עפר ואפר"ובא באברהם ". תשוב
ומי שחושב להשליך . הננו מזון הנחש והוא אוכל אותנו, כ אנחנו אחר שעפר אנחנו"וא". חייך

ל בינו ובין "ר, צריך שידע מהות הנחשת וההבדל שביניהם, נחשת באש להוציא ממנו זהב חי
י שידע שעם היות זה באמצאות אבל ראו. ואז אפשר שיוציא מן הזהב המת עגל זהב חי. הזהב

ה "והיא מצד אחר הצור, ה היא"ש אש"הא, האש שהוא סבת העמדת החיות והדבור הטבעיים
כ "וא. ש"ו הא"ה וזה"ח הלבנ"ה ששם רו"ח לבנ"איר, ם"ח מי"ח ובר"ם ברו"המעמדת מי

. ש שהוא הצורה בניצוץ החמה הוא חמר החמה עם היותו רוח הלבנה והמאור הגדול לעד"הא
ש מרחפת על פני "הוא מבואר שסודו הא, "ם מרחפת על פני המים"ח אלהי"ורו"וסוד אמרו 

ורוח אלוהים שהוא רוח הלבנה והוא הצורה נקרא , הוא חמר) מן מרחפת(' והנה מרח. המים
על כן יהיו הדברים כלם חתומים זה בתוך זה וזה . ת פני המים הפנימיים הנעלמים"ר פעל"חמ

ולכשידע המשכיל בכל דבר . נימי הנעלם כנגד החיצון חותם בתוך חותםויקרא הפ. בתוך זה
ימצא החותם הפנימי ממנו מעולה מן , וישתכל ביופי החותם כראוי, ודבר הנקרא חותם חיצון

ויבקש עוד לפנימי פנימי ממנו לפני ולפנים וימצא הפנימי יותר והנעלם יותר שהוא . החיצון
וכן ידלג אל . הפרטי וכל חיצוניותיו וכל פנימיותיווכך ימצא אמתת האיש . קדש קדשים

והוא שכמו שעצמו מורכב מדבר נגלה פחות , החיצוני עוד ויכיר בחוץ מה שהכיר בעצמו
כן הוא בעצמו מעולה , ונעלם מעולה במעלה ופנימי עוד תוך פנימי ונעלם תוך נעלם, במעלה

כי אין אמתת המציאות . ותםפ ששניהם נגלים שניהם נעלמים באמתת מציא"ואע. עם אשתו
  : נכרת כי אם למשכילים לא למדמים וכל שכן שהיא נעלמת מן המרגישים



ואמנם הנמצא היום במורגש הוא שאנחנו אישי מין אחד וכל איש ואיש ממנו בין זכר בין 
וההרכבה , ל מאברים רבים שוכנים אלה קרובים לאלה"ר. נקבה מורכב מהרכבת שכנות

שלהם , והיא הרכבה נקשרת משני אישים ממנו, כ מורגשת לכלנו"ת גהמביאה לידי התולד
ואחד נשקע , אחד בולט שבעדו יקרא האחד משני הפרטים זכר. שני אישי חותם מיניי טבעיי

ושם זכר הוא מלשון זכרון ושם נקבה עם היותו מלשון נקבים . שבעדו יקרא השני מהם נקבה
וסוד כרוז מכריז ומזכיר דברים . ונקב שם יי, נקבו השמות, מענין. כ מלשון פירוש"הוא ג

והמפרש דבר , פירש אגרך, וסוד נקבה שכרך. וכן הזכר הרכבה, וסוד זכר ברכה. לשומעים
והנה זכר הוא באור ארוך שאינו . והדבר הנזכר הוא מפורש והוא נגלה למי שזכר ממנו. מגלהו
כי שניהם , ניהם ותכיר מעלותיהםראה ההפרש שבי. וסוד נקבה גל עדן. וסודו גנן עדן, נפסק

, וסוד שניהם ספרים מחשבים ולאלהי ישראל משבחים. והנם זכר ונקבה, גנן עדן וגל עדן
ולשניהם שם האדם שסודם מקור דם צנור דם והביאור אדם בלב האשה אשה בלב האדם זכר 

  : ונקבה אנדרוגינוס

. חתם חותמו חותם בתוך חותםכתב ו' כי השם יתע, והנה חותם בתוך חותם חותם כתוב חתום
ועל כן נקרא . כלומר למביט שהוא מלאך סובב בלב, ץ הפנימי הנעלם לעד לבטן"והנה הצי

והוא , והסוד הגדול בזה הוא סוד פתוחי חותם. נזר לזכר הקדש הזכר בנקבה, ציץ נזר הקדש
 מחזור כי שניהם, ומשתיהן נראה הנשימה. כ הקללה בה הברכה"כי הברכה בה הקללה וכן ג

והנה כל ". פתוחי חותם קדש ליי"ועל כן חתום בו , כי הציץ הוא הקץ. שסודו מחזור השנים
" ויפח באפיו נשמת רוח חיים"והרמז . וביד כל אדם יחתום חי ומת, פתוח מת וחי חי ומת

' הציץ אותיות המח'ש "ת ב"י בחלוף א"ו' פיפיות י' פיו א' שנים חי מת ויפנה ויפנ והסוד פיו י
' אות המח' 'אור הרחם' 'חמר האור' 'אור נברא' 'זכות וחובה' 'מת בחי'. 'כוכב הציץ זהרורית'
שכל ' 'דמותי' 'מדותי' 'חצי השם בה' 'הוא התחלה' 'הוא חתם' 'אור העצם הכוכב' 'חם התאוה'

ש "וכבר רמזנום בבנות שסודם קד. 'בן ובת' 'קודש ליי' 'שניהם הכל' 'שטן' מלאך ה' ה' 'דמיון
הויה בלב ' 'הנשמה הויה בלב'ה "ת אותיות יהו"ת המשפט שהם דל"מלמעלה שהם כחו' ל

כי גבוה מעל גבוה שומר וגבוהים . 'גבוה בתוך גבוה' 'זוג בתוך זוג' 'טוב תוך טוב' 'הנשמה
ויתחייב מזה לפי סדר ציץ נזר . גם פתוחי חותם, וזהו בעצמו אמר חותם בתוך חותם. עליהם
ש "ר הקד"רה על המוליד הנולד שיהיה ממנו ענין התולדת לפי הוראת נזץ שיו"כי צי, הקדש

כי הזכר כמו , "אשה כי תזריע וילדה זכר", על דרך. גם זרע הזכר נקבה, זרע הנקבה זכר
והנקבה כמו שנולדה מזרע הזכר כן כל תולדותיה , שנולד מזרע נקבה כן כל תולדותיו נקבות

  : זכרים

ל שכל הזכרים הנמצאים במציאות והם בולטים בהכרח "ר, תםוהנה זה הדרך חותם בתוך חו
וכל הנקבות הנמצאות . שהוא חותם הנקביות, היה החותם שבו צוירו ונחתמו חותם שוקע

שהוא חותם , בהכרח היה החותם שבו צוירו ונחתמו חותם בולט, במציאות והן צורות שוקעות
ועל כן הנקבה רמז לזכר . ת מה שרמזנוה הן זו על גב זו כדמו"וכל מדותיו של הקב. הזכריות

וסוד רמז מאור כענין אמור להם והוא דבור בלב המלא שהוא מאור . גם הזכר רמז לנקבה
תוך ראש , תוך סוף ראשו, ראש סוף תוכו, ש ראש תוך סופו"ר הקד"והנה סוד נז. לאדם
. י"ל העשיר"שהוא הגלג" ו"ישת חשך סתר"וסימנהון . סוף תוך ראשו, סוף ראש תוכו, סופו

וסוד , והנה דין שם המיוחד דין שם המפורש וסוד שניהם שמי דן החטאים ושמי דן הרשעים
שמי ידוע שהוא שכל המחשב מצייר יצרים מעריכי צירים מכפרי המקרה שהוא עפר ערלים 

על דרך שיתוף לח יבש הדם אש האש , על פי קרן שבמח אשר ממנו כל קר שב חם, לרעים
, ראה והבן כמה הם הדברים הנחתמים במציאות חותם בתוך חותם. רה מדהדם מדה צורה צו

כ כמו שתמצא במציאות מה שרמזנו "וא. כי מאלה תבין דברים שהם נעלמים יותר מהם
וכן זרע . כן תמצא בשאר כי אלה שתי ההמצאות נגלות לכל, גם בעצמך עם אשתך, בעצמך

חתומים בחותם בתוך חותם פתוחי חותם כי הם באמת , התולדת מהם ומהם תכיר כל המציאות



שגם , והתפלין עדים וכן התורה שבתוך הלחות והם שבתוך הארון של עץ. ככל המציאות כלן
והכרובים פרשי כנפים למעלה ופניהם איש אל אחיו אל הכפרת היו פני . הוא מצופה זהב

ה משני כי מן הכפרת היו מקש, שכבר אמר שהם סככים בכנפיהם על הכפורת. הכרובים
כי מן הכפרת עשה את , וכבר היו כרוב אחד מקצה מזה וכרוב אחד מקצה מזה. קצוות הכפרת

והארון היה מעצי שטים וארכו ורחבו וקומתו רמזים . שהם הרכבים משני קצתיו, הכרובים
, גם יש בכל אחד מהם שלם וחצי להוראה לשם וחצי. מופלאים לדעת בהם אמתת המציאות

, חצאים' אמות וג' והם ד". י ארכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קומתואמתיים וחצ"כאמרו 
ש "הרי ש' כ ש"והנשאר ג' כי אמתים הם מאתים ועם החצי הם ש. ר"ורמזם אלף שהם תת

' מאות וג' ומצד אחר אמתים אמה אמה הם מאתים ומאה מאה שהם מאתים הרי ד. קצוות
רוחב והקומה שלש אמות והאורך שתי ואמנם המבואר הוא כי ה. מאות' פעמים חצי הרי ו

וידוע . וזהו סוד שיעור קומה, ש קצוות העולם"נ ש"ק מאות וחצי אמה הרי תק"אמות הרי ת
והכל בתוך . כי הארון של עץ תוך הכפרת והכפרת תוך הזהב והארון מצופה זהב מבית ומחוץ

עם כל זה נאמר אבל . המשכן והכל זה בתוך זה עם היות שם דברים שאינם מקיפים מכל צד
כי ). 'לד' שמות מ" (ו יכס הענן את אהל מועד וכבוד יהוה מלא את המשכן"בסוף על הכל 
. כ על כל המציאות כמו האדם והתנועות הנקראים מסעות יעידו על כל תנועה"המשכן יורנו ג

וסוד חותם חתום תמיד והנו קדשים . מכתב פתוחי חותם קדש ליי, והנה המסע ויסע ויבא ויט
נפש נופש מנפש דם הנפש נפש . ם כתובים קדש קדשים"ם בתוך חות"תוך קדשים והנה חותב

והסוד ". כי הדם הוא בנפש יכפר", "כי הדם הוא הנפש"והכלל . בנפש לבב הנפש בנפש הנפש
כי אור , ורמזו שאול שואל לקרוא בהר סיני, ז"חצי השם כתוב בחצי השם וסוד כללו של

א על קדש קדשים תקן שם "ה והם תתקצ"ה שש" חותם בכללו חמשוהנה פתוחי. י"י אדנ"אדנ
  : המיוחד

" יי איש מלחמה יי שמו"בפסוק שכבר גליתי דעתי בזה והוא הפסוק הזה , ואומר אחר זה
עד שידע , ואומר כי זה הפסוק המופלא ראוי להשתכל בו מאד ולעיין בעניינו הרבה. והבינהו

דע כי הפסוק הזה צריך .  עליו ראשי פרקים ואלה הםונאמר. המשכיל מהות הכונה עליו באמת
ואחרי כן ). הדרך השניה מובאת בהמשך. (שתקחהו תחלה על דרך מה שיורה פשטו של מקרא

ואחרי כן על דרך . תקחהו על דרך שלישית והוא מה שיוודע ממנו על דרך הדרשות וההגדות
ואחרי כן תקחהו על . וסופיהרביעית והוא שעניינו מורה לפי הנסתר הנמשך אחר דעת הפיל

ואחר כן תקחהו על דרך ששית והיא . דרך חמישית והיא דרך הקבלה על צורת ספר היצירה
ואחר כן תקחהו על . ואתה תתן בהם צורה לדעתך, להשיב כל האותיות אל חמרם הראשון

וזו היא דרך שאתה מחויב , דרך שביעית והיא שתחשוב שאתה הסכמתו ואתה בראתו כחפצך
, ל"ואחריהם בכל דברי רבותינו ז, חת אותה בכל ארבעה ועשרים ספרים אשר בידנו היוםלק

כי בזה תתעלה ותשיג מה שראוי להשיגו מכל דבר . ואחרי כן תעשה כן בכל ספרי החכמה
יי "הוא הענין שנאמר על עניינו , ואמנם מה שיורה זה הפסוק לפי פשוטו. ודבר על בוריו

והיו , והוא שבא על מלחמת עם המצריים.  וזו הדרך טובה ונאה,"ילחם לכם ואתם תחרישון
ובראותם מנהיגם ככה הודיענו השם שפחדם זה הוא . מפחדים מהם אחר צאתם מתחת סבלתם

התיצבו וראו את ישועת יהוה אשר יעשה לכם היום כי אשר "כמו שאמר . התכלית האחרון
וזה אחר אמרו להם ). 'יג' שמות יד" (ראיתם את מצרים היום לא תספו לראתם עוד עד עולם

כלומר שאם היתה המלחמה , "יי ילחם לכם"ונתן סבת הסרת היראה באמרו . אל תיראו
אבל אחר שאדניהם , ביניכם לבד דין הוא שהייתם יראים מהם כיראת העבד מאדוניו בטבע

בדיכם כי לא יתהפך הדבר להיות הם ע. ואדניכם הוא הנלחם לכם הדין נותן שלא תיראו מהם
אבל היום יראו עיניכם נקמתכם מהם וימותו כלם מיתה משונה לפניכם . ואתם אדניהם

כלומר ). 'ה' תהלים לז" (ובטח עליו ו הוא יעשה"וכך אמר שלמה על זה . וראיתם ושש לבכם
וזה הענין שזכרנו . מה שהייתה אתה רוצה לעשות הוא יעשה אותו ולא תצטרך אתה לעשותו

כלומר שהשם הוא הנלחם באויביו שהם אויבי השם ואויבי , וב הנזכריורה עליו פשט הכת



וזה מפני שאויבי העם הם , והם עם היו הם שני מינים הם נכללים עוד תחת מין אחד, אוהביו
והדרך השנית על זה הוא ענין פירוש . עוברי רצונו ועוברי רצונו הם אויבי עושי רצונו

אבל הוא משגיח בם על , אינו עוזב את בני אדם' עוהוא שיורה בפירושו כי השם ית, הפסוק
ואחר שהוא כן דין הוא שיקרא איש מלחמה כלומר גבור וחזק בעל מלחמה . דרך המלחמה

. ל אדון המנצח המלחמה"והנה המתרגם פירשו מרי נצחן קרביה ר. ושמו יורה עליו שהוא כן
ונאמר , "והאיש גבריאל"שנאמר , אין איש אלא גבריאל, והשלישית על דרך הדרש וההגדה

". לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת"ועוד אין איש אלא אדם שנאמר ". וימצאהו איש"
הנה איש "ועוד אין איש אלא משיח שנאמר ". והאיש משה"ועוד אין איש אלא משה שנאמר 

וזה "שנאמר , שהמשיח יי שמו, לעתיד לבוא" יי שמו"וזהו שנאמר ". צמח שמו ומתחתיו יצמח
והרביעית על דרך הפילוסופיאה . סוף דבר הדרשות אין להם קץ". מו אשר יקראו יי צדקנוש

וכחות הנפש , והיא שהם יקראו כח השכל בשם יי ויאמרו שהוא נלחם תמיד עם האברים
וראוי לכל חכם להמשך אחר הנוצח . וכחות הגוף כלם הם המצריים, העליונים הם בני ישראל

והחמישית על דרך . ו שאין מי שיוכל לעמוד כנגדו במלחמהואחר מי שנראה ממנ, בסוף
משל למלך שהיו , "יי איש מלחמה"מאי דכתיב , הקבלה והיא על הדרך שאמרו בספר הבהיר

, ף"אמר אתן לבני דירה זו ששמה אל. ושם לכל אחד מהם וכלם זו טובה מזו, לו דירות נאות
 עשה אספם כלם השלשה יחד ועשה מה. ן"גם זו טובה ששמה שי, ד"גם זו טובה ששמה יו

ן "ושי, ד שני לו"ויו, ף ראש"ועוד נאמר שם אל. ועשה מהם בית אחד, מהם שם אות אחת
והששית על דרך השבת . ן כולל כל העולם מפני שכתוב תשובה"ולמה שי. כולל כל העולם

ימית והיא דרך הפנ. ותת בהם צורה לפי כח הדעת הנותן צורות, האותיות אל חמרם הראשון
והיא , הכוללת שבעים לשונות. ף האותיות"חכמת צירו, של הקבלה ונקראת אצלנו בשם כללי

ב אותיות יסוד חקקן חצבן שקלן המירן צרפן וצר בהם נפש "כ, שאמר עליה בעל ספר היצירה
. א לפי משקלו הראשון"וענין זו הדרך היא לקחת איש ולחשבו שי. כל יצור וכל העתיד לצור

ה "ר בשד"א בקט"א קרי"א יקר"ט או קיר"ל או שב"במשקל קבוע לו כגון רפאועוד לשקלו 
א "ואפילו להשיב זה אל שי. ר וכן רבים"ה הוק"ד קרו"ג קרז"וכן עוד קרח. ה"ד שו"ג שז"שח

אותיות להיות כלן אלפין או ביתין או גמלין או דלתין או האין או ווין או זינין או חתין או טתין 
וכן לכל תיבה ותיבה מן התיבות המוסכמות בכל לשון מן . ר אז גלגולםוכן השא, או יודין
או . ב"ת שסודו כת"ד בעבור בכ"ש להמירו באבג"כגון אי, וכן עוד ענין המירן. הלשונות

הוא , ואמנם ענין צרפו. וכן כיוצא באלה בכל האלפא ביתות, ב"ש בעד תמ"ת ב"להמירו בא
והוא לשוב הראש סוף והסוף ראש והתוך . ו לבדאבל יתגלגל, שלא יתחלף בדבור שום אות

וכן הכל עם כל הדומה , כזה הזכ כהז זהכ הכז זכה. סוף והסוף תוך והראש תוך והתוך ראש
, ם מצורף"ש ויהיה סודו אישי"ולפי זו הדרך ילקח זה הפסוק הנזכר בראשי תיבות יאמי. להם

י ויורה על השגחה "ה סודו אישו ויהי"ה ה"ובסופי תיבות יהיה הש. ויהיה שם לשכל הפועל
שם ' ם הרכבת שם ב"ש אש"ה אמ"ה מרכב"מעש, ה"ן שו"פרטית ויעלה בשניהם יחד החשבו

והנה הכל . ותוכי תיבות הוי לחמ הומ וסודם ווי המלחמה. ה"י בשם יהו"י שד"ה בשם שד"יהו
 ב הנשמה בנפש הנפש"ה וסודם תתל"ן שו"ועלה בכל מניין החשבו, א"א קנ"א שכ"שס

  : בנשמה וכהנה רבות עמו

ה "ה איש מלחמה קדש ליהו"והנה הסוד יהו. ואמנם סוד איש מלחמה חי השם מלא שמו ילחם
', ותמצא ש' ק'חבר ר. א"ה עלו קכ"ה פעמים ו"ועוד ו. ה"ה עלו רכ"ה פעמים י"י. ה שמו"יהו

 הששית תמצא ולפי זו הדרך. ו"ה שמ"כ הנה יהו"וא. 'ותמצא ו' א'חבר ה', ותמצא מ' כ'חבר כ
והיא לפני , ואמנם הדרך השביעית היא הנקראת קדש קדשים. פלאי פלאות בכל ענין וענין

-ו-ה-י.  כולו תיבה אחת-יהוה איש מלחמה יהוה שמו . לפנים ונחלקת לחלקים רבים ואלה הם
יהוה א יש מל ח . כל אות ואות ממנו לבדו עומד בנפרד. ו-מ-ה ש-ו-ה-ה י-מ-ח-ל-ש מ-י-ה א
וכפי הדרכים האלו והדומים להם בלתי חלוף תבין כל התורה כולה שהיא . ה וה שמומהי

ודע כי בעלותך לזו המדרגה . וכאילו אתה בורא התיבות ומסכימם. ה"שמותיו של הקב



העליונה אשר אפשר לחכם המבין המשכיל לעלות אליה בעזרת השם בקלות בהשתדל להשיג 
וזו היא הדרך אשר קראתיה . תעשה והיה יהוה עמךדרכה כראוי תהיה מצליח מיד בכל אשר 

כ קדש ליהוה ואז ראוי "בשם חותם בתוך חותם וחתמתיה על דרך פתוחי חותם שסודו ג
ע על דרך "שתקרא בשם איש מלחמה אשר יי שמו כי המלחמה ממנה יולד הענג או הנג

  : ה ודעם"ם הנולד מן י"ל מאזני"ה עם מז"ה הנולד מן ו"ל טל"מלחמת מז

ש שיורו על סוד חיה ועל סוד חוה אשר ידעתיך לחתום בם וכמדות "אלה הם חותמות השו
  : ענייני הספר

  : יהו יוה הוי היו ויה והי

שהם מעלה , דע שבספר יצירה באו אלו החותמות השש נזכרים שבהם נחתמו שש קצוות
תחת מזרח ונקראו שם בשמות שניות להורות ביאורם רום ו. ומטה פנים ואחור ימין ושמאל

ואמנם מה שאמרו חכמים בחגיגה כל המסתכל בארבעה דברים ראוי לו . ומערב דרום וצפון
ואמרו זה מפני שלא חס על כבוד קונו ומה למעלה ומה למטה מה לפנים . כאילו לא בא לעולם

וכשתודע אמתתם אצלם ישמחו בהם . הנה הרואים דבריהם אלה יתמהו מהם מאד. ומה לאחור
והיא שביאת . ו דרשות רבות ואני לקחתי דרך אמת בם ואין ראוי לזוז ממנהודרשו ב. מאד

וזה ). 'ז' תהלים נא" (הן בעוון חו ללתי ובחטא יחמתני אמי", העולם הזה היא בעון וחטא של
ועל זה נרמז בדבריהם . קורה לכל אדם לא לדור לבדו כמו שיחשבו מביני המדרשות כפשוטם

כי העון הנזכר הוא סבת ייסורין של האדם .  יסורין בלא עוןאין מיתה בלא חטא ואין, ל"ז
כמו שאמרנו כי ההויה היא סבת ההפסד וההפסד , והחטא הנזכר הוא סיבת מיתתו בלא ספק

דברים והם ' במה שאמרו הורו שזה ניצל מפני שהסתכל בד, כ אמרם המסתכל"וא. סבת ההויה
י בהבל בא ובחשך ילך ובחשך שמו כ. "ואם לא יסתכל בם יהיה כחמור, שמות החותם' ד

והנה יותר טוב , וזהו שלא חס על כבוד קונו שלא השגיח במה שברא). 'ד' קהלת ו" (יכוסה
ובהשתכלו בדברים אלו יכיר את קונו . כי לעומת שבא כן ילך, היה לו שלא היה בא לעולם

אבל הוא , ניםואמנם פירוש אלו הארבעה דברים לפי זו הדרך אינו כראשו. ויחוס על כבודו
. הסתכל בשלשה דברים ואין אתה בא לידי עבירה, שידע אדם מה למעלה ממנו כמו שאמרו

ומלאכים ' ומה שלמעלה ממנו הוא השם יתב, ואמרו דע מה למעלה ממך עין רואה ואזן שומעת
, וכל מה שבו ומה שלפנים שהכל קדם לו בטבע, והגלגלים ומה למטה ממנו הוא העולם השפל

ואמנם לא זכרו ימין ושמאל מפני שלפי דעת . ור הוא שידע תכליתו ואחריתוומה שלאח
ולפי דעתי זאת כבר יודעו אלה מאלה . האוסרים ההסתכלות באלה מצוה להסתכל באלה

והנה ימין ושמאל באמת בם כל המלחמה והם המדות המתהפכות באדם יצר טוב . בהכרח
ודע כי דרכי שש החותמות בששה . בדרומיהדרומי להיותו בצפוני ויצר רע הצפוני להיותו 

אני יי "והרמז עליו . אמות אמש מצורפות יהו אמש' השמות הם כאלה שהם משותפים עם ג
ש שכל הוא עפר הוא או השכל הוא "י האנו"ם אהו"וסודם אדם ואיש ומהאיש יש, "הוא שמי

אדמה יה או שמי או העפר שמי הוא אדם ואישה והאדם אשה והאשה אדם והאדמה אש והאש 
. שם שם או יה חדש אב ואם חדשים כל חדש חשדן הא שוים וכמוהם רבים וחקרם ותמצאם

וזה דרכם מגולגלות עד שובם חלילה , ודע כי החותמות הורונו דרכי המדות מצד התהפכותם
ו "הי, י עם משא לפנים"הו, ה עם אשם למטה"יו, ו עם אמש למעלה"יה. אל החותם הראשון

והנה לפי מה שגליתי לך . י עם שמא לשמאל"וה, ה עם שאם לימין" וי,עם מאש לאחור
ש בענין המדות שיורו על חמר משפט שלום ויהיו "של אוצר בענין שלש מאות אמ' במקומו בג

  : ו"ו ל"ש ושמ"ה מא"ת טפ"א מדו"אלה יוד הא וו בלא ספק תמצאם יחד י

ואמנם השמע והראות . בצירופםוידוע כי הריח והמשוש והשמש והירח שני העניינים שוים 
עם המעשה ותארו והטעם והמעט הוא שבו ישוער הכל מפני הבחינות התאויות שהטעם יאמר 



ואם נטעם לו יבקש , הנה ישמע השומע דבר אחד מוטעם ישערהו במיעוטו, כיצד. על כלם
. תווגם יראה דבר יפה ונאה ויטעם לו וימתק לו ויבקש תוספת לראו. להוסיף טעם על טעמו

ועל הראות נאמר ). 'ג' איוב לד" (כי אזן מלין תבחן וחך יט עם לאכול"ונאמר על השמע 
וגם יריח דבר ויהנה ממנו ). 'ז' קהלת יא" (ומתוק האור וטוב לעינ ים לראות את השמש"

וידוע כי הריח הוא בנחירים ). 'יא' ירמיה מח" (על כן עמד טעמו בו וריחו לא נמר"ונאמר בו 
והמשוש גם בו . וההנאה והרצון והתאוה לשניהם ברדיפת זה אחר זה. ם הנשימהוהוא במקו

עד שקראו הדבר המשגליי מאכל , יהנו הגופים זה עם זה וימתק להם הטעם ההוא המשוש
' בראשית ג" (כי טוב העץ למאכל וכי תאוה הוא לעינים", )'כ' משלי ל" (אכלה ומחתה פיה"
  ): 'ו

וח אני בשכלך שכבר תדע לשער ולמדוד סוד החותמות והמדות בט, ואחר שאמרתי לך זה כלו
ואומר שכל מה שכתבתי אני בזה החבור , אחתום כל הספר בדבר זה. עם התנועות ועם הזמנים

או בשאר הספרים שחברתי לפניו או אחבר אחריו וכל מה שחברו הנביאים הקודמים לי 
כנקודה אצל הים , טפה אחת קטנהאינו כ, והחכמים והפילוסופים וכל מה שיחברו מהם הכל

עם היותו , הגדול העליון כנגד מה שצריך שישיגהו המשיג השלם מידיעת השם הנכבד והנורא
אך לאמתת העצם הראשון אחר שאינו גוף ולא כח בגוף והאחרת הנספרת . הוא השם הגולמי

אי . בריותיוהיא בריה אצלו והוא אינו נספר ואינו נופל תחת הזמן ולא יכילהו מקום שהכל 
ואמנם זה השם הוא הקרוב לידיעה מכל מה שאפשר . כ לתפוש בו שום שם בעולם"אפשר א

על דרך , לדבר שיקרא בשם מן השמות והוא מפני שיורה על הויה שהיא מורכבת ראשונה
מפה ' מפה גם ה' וכן ה. ד ומשניהם הורכבה הויה אחת ראשונה"ר אל אח"ד מחוב"היות אח

" ויגבה יהוה צבאות ב משפט"ו וסימן "ה ושניהם גבה"ואמנם הוא גבו. זוגובאמצע יו שסודו 
שכל , והנה על הדרכים האלה המבוארים הבריה המעידה על היות לה בורא). 'טז' ישעיה ה(

ה "של חי' ח'והנה ח. לפיכך נקרא השם בזה השם, נברא יש לו בורא וכל מורכב יש לו מרכיב
ויהי האדם לנפש "וזה שם לאדם שנאמר . ג"ד הם זו" אחד עם"ג וסודם אח"ה הם זו"ושל חו

כי היא "ונתן הטעם ואמר ". ויקרא האדם את שם אשתו חוה"וזה שם לאשה שנאמר , "חיה
ואחר שהתבאר לך באמת שאין לנו דרך לחייב . ם"י הד"י כלי"ך ח"מלא". היתה אם כל חי

שהתחייב מאתו ברצונו והמציאו עם היות זה מעיד על חיוב מה , וכל שכן זולתו, לשם השם זה
והרצון ושאר העניינים שהם כחות בגופים ואנו מיחסים . כשרצה שאין לו מונע מרצונו לעולם

ואנו חושבים שהם אצלו צורך או הכרח או תועלת מפני מה . הם לנו מקרים מעולים, אותם לו
  : שמצאנו זה בנו

ין שנינו כי אין הדבר במחשבתינו כשניחסם אליו כהתייחסם אלינו נשקר ב' ואמנם אצלו ית
ולא בדברינו אבל הכל דמיונות ומשלים הצרכנו אליהם להיותם משימים פחד ויראה בלב 

פ שאנחנו אוכלים ושותים "ואתה יודע שאע. ההמון שאינם מכירים שהם בתכלית הפחיתות
יינו ומזדקקים לערוה שממנה נולדנו באמצעות הזנות והתאוה ודם הנדות והשתן ואנחנו ה

וכך אנחנו גם היום מוסרחים ומטונפים ברפש וטיט ובקיא וצואה . טפות סרוחות בעת היצירה
מלאים בלי מקום ובחיינו אנחנו עפר ואפר ואל עפר תשוב ונהיה נבלות מתות מוסרחות 

ועם כל זה אנו מתגאים בעצמנו ומתפארים . שרופות באש כסוחות מלאים הבלים ורוחות
כ אנחנו מכירים "ואעפ. שאנחנו רחוקים מן ההפסד בהיותנו בריאיםבמציאות מפני חשבנו 

פחיתות עניינינו במקצת דברים ולולי ההכרח המוטבע בנו שנתדמינו בם לחמרים ולגמלים 
לא היינו מזכירים אותם בפינו כל שכן שלא היינו פועלים בדבר מהם , ולשאר בעלי חיים

פ שגם "ואע. מתים כשנקום לא נצטרך אליהםמאברינו והמצייר פחיתותם מאמין כי לתחיית ה
כ איך נייחס אל מי שהוא נקי מכל חסרון שום יחס או שם "וא. הוא נמשך בו אחר דמיון

וכל שלם מבריותיו ממנו קבל . כי אין זולתו בלתי חסר, שיורה משום צד חסרון ופחיתות
 החסר מכל וכל מי שהתרחק ממנו אם כן באיזה צד שיהיה הוא, השלמות לפי מה שהוא



הוא השלם וכל מה שהוסיף ידיעה בשמו ' וכל מי שהתקרב אליו בידיעת שמו יתע. שלמות
קורבנות שלמים והאדם מקריב לפניו חלבו ודמו ' ועל כן היו שמותיו יתע, הוסיף קרבה אליו

ועל כן . עם ידיעת שמו וההמון יקריבו לפניו שעירים זולתם ויזנו אחר תאותם כי לא ידעו שמו
 בני קרב ושמע בקולו ועפר העפר ותקע בשופר וספור ספר ספר וספור וספר והעושה אתה

ואתה לא כן כי הוא תהלתך והוא אלהיך והשמר . דע כי דבר יי בזה ואת מצותו הפר. זולת זה
לך ושמור נפשך מאוד פן יראה בך ערות דבר ופן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך כי יי 

ותן עיניך לראות דרכי צרופי השמות ותהיינה אזניך . קרבךאלהיך בקרבך ובערת הרע מ
ופקח עיני לבך להבין מה שתזכור מהשמות המצורפים בכל דרך . קשובות לשמוע דבריהם

ואם לא . ולא תשקוט עד שתשיג ותדע באמת שכבר השגת ועל תירא כי עם מהשם. שתוכל
לא רעב "כי על זה נאמר . ודתוכל לסבול חשוב שהיית אוכל ושבעת ועזוב הדבר עד שתרעב ע

ועל דבר זה נכרת ברית ). 'יא' עמוס ח" (ללח ם ולא צמא למים כי אם לשמע את דברי יהוה
והחיות "שנאמר עליהם . ועל ענין רצוא ושוב כמו שכתבנו בעשר ספירות בלימה בסוד החיות

י להזהירך וכן דרך הספירות והשמות והמחשבות ומה אוסיף עוד אנ. רצוא ושוב כמראה הבזק
. כי היא חייך ואורך ימיך היא חייך בעולם הזה אורך ימיך בעולם הבא. על דרך זו שתלך בה

. ה"א שמענו"ן הי"ה כ"ת חקרנו"ה זא"הנ. בדרך חכמה הוריתיך הדרכתיך במעגלי יושר
ך הט אזנך ושמע דברי חכמים ולבך תשית לדעתי כי נעים כי תשמרם בבטנך "ע ל"ה ד"ואת

הודעתיך היום אף אתה הלא כתבתי לך שלישים . ל שפתיך להיות ביי מבטחךיכנו יחדיו ע
  : במועצות ודעת להודיעך קשטי אמרי אמת להשיב אמריו אמת לשולחך

  : סליק



 רבי אברהם אבולעפיא

  ספר אור השכל

   

  :הקדמה של המחבר

והשפע , בהיות המחשבה אנושית קצרה מאד מהשיג העניינים האלהיים הנעלמים מעיני בשר
ודוחק אותה דוחק גדול מאד לגלות ענין כחותיו התחייב על זה כל איש ואיש , האלהי מכריח

ומפני מה שדחקו השפע ההוא הנכבד , ממין האדם שלמד מלתחכם מכחו להמשך את דרכיו
ממנו על זולתו וכפי מה שקצר שכלו יהיה קוצר שפעו דחקתו מחשבתו להשפיע משל 

משיעורו וכפי מה שרחב והתפשט שכלו יהיה רוחב שפעו כשיעורו כלומר ברצותו להשפיע 
אם מעט ימצא אתו לא יתכן , על זולתו ישפיע כפי הנמצא או מריבוי מדע ומיתרון חכמה

 אתו דבר מהשפע לא שישפיע רב ואם רב ימצא אתו לא יתכן שישפיע מעט ואם לא ימצא
וכבר דימו חכמי העולם , כי איך יתן אדם לזולתו אשר לא נמצא אתו, יתכן שישפיע ממנו דבר

ממונו להעשיר ' כלומר שיש ביד מי שהרבה לו ה, ענין השפע הנכבד העליון לענין שפע הממון
י יש מי כ, כי לא חלקנו זאת החלוקה הנזכרת בכלל כי אם לפי היכולת לא לפי הרצון, זולתו

אך , ואפילו להעשיר עצמו עושר אמיתי, שיכול להעשיר אנשים רבים ואולי לא יעזבנו רצונו
ועליו אמר שלמה בחכמתו , כל שכן שלא ייטיב לזולתו, יקצר כחו מאד להיטיב לעצמו ממנו

על ', ל שיענישנו ה"ר, ולא ישליטנו האלהים לאכול ממנו כי איש נכרי יאכלנו] ב, קהלת ו[
ואולם השפע הנכבד בהמצאו דוחק להוציא כח , בור היות עינו צרה בטובת האלהיםככה בע

גם יבקש מי שקיבל לתת , המחשבה לפועל אם לא ימנענו המקבל מונעים פנימיים או חיצוניים
ומפני שהשפע מביא לידי עניינים רבים יפעל מי שקיבלו מהעניינים ההם כפי , מאשר קבל

וגם יתכן שיתחדש אצלו השפע העליון מחשבות , ע ההואמחשבותיו הקודמות לקבלת השפ
ומהם , אשר לא קדמו לו ויכריחהו להוציא עניינים לפועל מהם הנהגות אנושיות כוללות

עד שתמצא התועלת שוכן במשכן , פרטיות מועילות או מוכרחות להקדימם לפני המועילות
ער במעשים שהם הקדמות חזק מדביק הכחות ההכרחיות עם הכחות המועילות כמו שמחנך הנ

ונמצא שאם אין מעשים הגונים , מפני שהמעשים ההם הם משכנות השכל, לחכמות המושכלות
פ שאין לעצם השכל "שאחר שלא ימצא השכל משכן לשכון עליו לא ישכון כלל ואע, אין שכל

נו שהשכל אינו גוף ולא כח בגוף וגם אין לו בעצמו יתרון בשכ, צורך ולא הכרח לשכון במקום
ואחר שהיה בלתי קדוש , יתקדש בעדו אחר ששכן עליו, על מקום רק שהדבר שהוא משכן לו

, שהבית לפני הגיע אליו אור השמש הוא נקרא אפל. בדמיון האור השמשי עם הבית האפל
והאור , מפני ששכן עליו האור, והבא אליו יראה מה שבבית, וכהגיע אליו האור יקרא מאיר

ועל כן בהפרד אור ,  שהוא כח בגוף השמש אינו כח דבק בגוף הביתפ"ואמנם אע, אינו גוף
ואמנם כבר קבל בעל הבית התועלת , השמש מהבית ישוב הבית אפל וחשוך כבתחילה

והוא שבו השיג בראות עיניו מה , ההכרחית לו מהענינים אשר בבית מפני ששכן עליו האור
אם היה בעל הבית , מנו אחר תקונו זזוכשזז מ, ותקן כל דבר בו בעוד שהאור שם, שהיה בבית

ועד שגלה בו מה שראוי , זריז והשכיל שהוא יפרד בלילה מהבית עד שגנז בו מה שראוי לגנזו
כן אף גוף האדם הוא בדמות . ועד שגדר פרצותיו כדי שלא יזיקוהו גנבים בעוד אורו, לגלותו

ובעל הבית הוא , ריםוחפצי הבית הם המעשים אשר לא יתכן לעשותם מבלעדי האיב, הבית
ובהשפיע אור השכל על המוח ועל הלב ועל הכליות ועל , הרוח הנפשי המתקן ענייני הגוף

ומשיג עם , בהיות הרוח זך ומבין כח אור השכל, שאר המקומות אשר אור השכל שוכן עליהם
והנה ישתדל לתקן כל העניינים הראויים לתקנם בעת מציאות אור , כחו מציאותו והעדרו



, והעדרו לעתים מצד מונעיו, כי כבר ישיג ענין היות מציאותו עם הגוף לעתים מצדו, להשכ
יתכן , ואם לא יגדרו המקומות הפרוצים בכח השכל, והמעשים הטובים הם הגודרים הפרצות

שהנה נשארה הפרצה בלתי גדר , ולא ימצאו מונע מהזיק, שיבאו מזיקים ויזיקו כל צרכם
  : ופרצה קורא לגנב

חברתי אני זה החיבור לגדור ,  שאור השכל הוא הסיבה הראשונה הגודרת כל הפרצותומפני
ובעזרת אור השכל אאיר , כשם הסיבה הראשונה והוא אור השכל, וקראתי שמו, כל פרצה

אחלקנו לעשרה , ומפני שאור השכל מיוחס בשם עשירי, בחיבורי זה עיני לבות המשכילים
וכל אות ואות תכלול אות עד , נו באותיות אלפא ביתאוכל חלק וחלק אסמ, חלקים ראשונים

ואכוין בזה , שיורכב מכללם שם אחד או תיבה אחת נחלקים לחלקים ידועים לפי הדיבור
עד שיהיה ערך זה , הספר להועיל המתחילים בעיון השם המפורש ואורה להם דרך ידיעתו

 מעשה בראשית אל מעשה הידוע על דרך הקבלה הנבואית בדרך חכמת', החיבור אל ידיעת ה
מבחר בני , והנה היערתני אל זה לעשותו כן אהבת שני חברים מאוהבי החכמה מכלל, מרכבה

אברהם ' ושמם ר, מסיני אשר באיסקיליאה אשר הקריבוני אליהם מאד והם סרים אל משמעתי
קצרה וזה כי בהיותי עמם ימים מועטים ביקשו ממני לכתוב להם ב, ל"נתן הנבון ז' המשכיל ור

הכרחתי , ומרוב אהבתי אותם אהבת אמת, הנכבד והנורא' הקדמות כוללות מענין ידיעת ה
אבל מתוך , כי הזמן והמקום והחסרון היו בזה כנגדי למנעני, עצמי לתת את שאילתם ברצון

  : ה"והשתדלתי להשלים חפצם בע, גבורת האמת על זה נצחתי המונעים

ולדומים להם בהיותם שומרים מצות הספר הזה עד , ואני יודע שזה החיבור יועיל להם מאד
אשר השגתו היא גם כן מביאה לידי קבלת , שיביאם מה שאכתוב בו על השגת השכל הפועל

כ "הנה יועילו בזה החבור ג, ואם ימנעם מונע מזו המעלה העליונה חס ושלום, הדבור מפיו
והנה אם כן לא ימלטו ,  בכללוטעמי מצות, וישיגו סתרי תורה, תועלת שפע שכלי שבו ישכילו

  : רב או מעט. בעדו בשום תועלת

עד שיחשקו , יתכן שיקבלו מספרי זה דרך, ולידי דיבור, ומפני שהשפע הרב מביא לידי חבור
וגם יהיו , ונמצא שיצא שכלם לפעל עמו עד שיוחסו אלי להיות בני, להדבק בסבתם הראשונה

נמצא שהתועלת שבה גם כן אלי בצד , ם בשם בניואם יוחסו בני האלהי, מיד אחר בני האלהים
ואם תעבור חכמת נפשי אל , כל שכן בבני שכלי, שאם בבני גופי ונשמתי אשמח, מן הצדדים

אחל , ואחר שהקדמתי זאת ההקדמה המודיעה סבת החבור, אלהים שכרי, נפש אברהם נתן
  : ען ספר שמו בכל הארץלמ, אבקש עזרה לעזרני בהודעת שמו לזולתי' ומה, להודיע בו כוונתי

  : יסתרו שמש וירח בעת שכלי נביאים יעלו שמים

  : זרח מאד שכל ובו יתנבאו אישים בבוא יום אחרי יומים

  : רוח אלהים תעלה מעלה וגם תשוב תרחף על פני המים

ואותם כוללים חמשה חלקים מסומנין ', ה'ד'ג'ב'והם א, החלק הראשון כולל חמש אותיות
. יכלול גדר כל פרצה', אשר סימנו א' הא. ובהם אכלול חמשה עניינים', ם'ה'ר'ב'באותיות א

יכלול הכרח מציאות ', אשר סימנו ר' והג. יכלול תועלת מהות הגדר', אשר סימנו ב' והב
יכלול ענין הפסד ', אשר סימנו מ' והה. יכלול טעם הכרח המועיל', אשר סימנו ה' והד. התועלת

  : בכללו גודר הפרצות, בוע שם זה החלק הראשוןונמצא שראוי לק, העדר הגדר



ואותם כוללים חמשה חלקים מסומנים ', י'ט'ח'ז'והם ו, והחלק השני כולל חמש אותיות
יכלול ענין כלל כל ', אשר סימנו ס' הא. ובהם אכלול חמשה דברים', י'ד'ר'פ'באותיות ס

יכלול הכרח ',  סימנו ראשר' והג. יכלול מהות תועלת המצות', אשר סימנו פ' והב. המצות
יכלול ענין ', אשר סימנו י' והה. יכלול טעם הכרח בכללו' אשר סימנו ד' והד. מציאות תועלתם

  : ונמצא שראוי לקרא שם זה החלק השני בכללו בכל המצות, הפסד העדר המצוה

ואותם כוללים שני חלקים מסומנים באותיות ', ל'והם כ, והחלק השלישי כולל שתי אותיות
', אשר סימנו ג' והב. יכלול סתרי הלשונות', אשר סימנו ב' הא. ובהם אכלול שני עניינים', ן'ב

בכללו סוד , ועל כן ראוי לקרוא שם זה החלק השלישי, יכלול סוד הלשון המובחר שבהם
  : לשון הקדש

ואותם כוללים חמשה חלקים מסומנים ', פ'ע'ס'נ'והם מ, והחלק הרביעי כולל חמש אותיות
. יכלול ענין יצירת האדם', אשר סימנו ש' הא. ובהם אכלול חמשה ענינים', ל'א'ו'מ'ות שבאותי

יכלול התחלקם ', אשר סימנו ו' והג. ב אותיות שבהם נוצר"יכלול כ', אשר סימנו מ' והב
. וקצת מנסתריו, יכלול המספר הכולל את כולם', אשר סימנו א' והד. לשלשה חלקים ראשונים

, וחצים לשרשים ולשמשים, יכלול התחלקם לחלוק שוה חצים לשרשים', אשר סימנו ל' והה
  : והנה ראוי שנקרא שם זה החלק הרביעי סוד אותיות היצירה

ואותם כוללים שלש חלקים מסומנים באותיות ', ר'ק'והם צ, והחלק החמשי כולל שלש אותיות
' אשר סימנו ב' והב. מותיכלול סוד הש', אשר סימנו א' הא. ובהם אכלול שלש ענינים', ו'ב'א

ועל כן ראוי שנקרא שם זה החלק , יכלול דרכי המלות', אשר סימנו ו' וג. יכלול ענין הפעלות
  : החמישי שלוש הדבור

ואותם כוללים שני חלקים מסומנים באותיות ', ת'והם ש, והחלק השישי כולל שתי אותיות
אשר ' והב. ל אותיות השם המיוחדיכלו. 'אשר סימנו א' הא. ובהם אכלול שני ענינים', ל'א

  : ולפי נקרא שם זה החלק הששי יחוד השם, יכלול ענין הוראתם', סימנו ל

ואותם כוללים ארבע חלקים מסומנים ', ק'ר'ש'והם ת, והחלק השביעי כולל ארבע אותיות
' בוה. יכלול צירוף האותיות', אשר סימנו ע' הא. ובהם אכלול ארבע ענינים', א'י'פ'באותיות ע

אשר ' והד. יכלול משקל האותיות', אשר סימנו י' והג. יכלול תמורת האותיות', אשר סימנו פ
ולכן נקרא שם זה , ונוטריקון וראשי תיבות ותוכי תיבות וסופי תיבות' יכלול גימ' סימנו א

  : החלק השביעי בכללו הפוך האותיות

לשלשה חלקים מסומנים ובהם כוללים ', ה'ו'והם ה, והחלק השמיני כולל שלש אותיות
יכלול סוד הזכרת השם ', אשר סימנו ז' הא. ובהם אכלול שלשה עניינים', ר'כ'באותיות ז

יכלול ענין שתוף ', אשר סימנו ר' והג. יכלול סתרי הניקוד', אשר סימנו כ' והב. בניקודיו
  : ועל כן נקרא שם זה החלק השמיני בכללו מבטא השם. האותיות עם הנקוד

והם כוללים ארבע חלקים מסומנים באותיות ', ה'י'ה'והם ו, יעי כולל ארבע אותיותוהחלק התש
יכלול קשר הכחות העליונות ', אשר סימנו צ' הא. ובהם אכלול ארבע ענינים', ק'י'ד'צ

אשר ' והג. יכלול כמות השמות שבהם קושרים ומתירים', אשר סימנו ד' והב. והתחתונות בשם
. יכלול תועלת הקשירה וההתרה', אשר סימנו ק' והד. שר וההיתריכלול איכות הק', סימנו י

  : ונקרא שם זה החלק התשיעי בכללו סוד איסור והיתר



ואותם כוללים חמשה חלקים מסומנים ', ה'י'ה'י'והם ו, והחלק העשירי כולל חמש אותיות
' והב.  השכליכלול השגת', אשר סימנו ל' הא. ובהם אכלול חמשה עניינים', ה'כ'ר'ב'באותיות ל

. יכלול תואר דברו עם הנביאים בכלל', אשר סימנו ר' והג. יכלול צורת השגתו', אשר סימנו ב
יכלול ', אשר סימנו ה' והה. יכלול ההבדל אשר בין המשיגים והמתנבאים', אשר סימנו כ' והד

והנה ראוי שנקרא שם זה החלק העשירי שהוא , ציור הכרח השפע המביא לדבר ולחבר
  : ת האחרון צורת הנבואההתכלי

' ואלה הם הא. לפני סדוריהם נכלול שמותיהם בסדר שוה יחד, חלקים' ואחר שהשלמנו הי
שלוש ' והה. סוד אותיות היצירה' והד. סוד לשון הקודש' והג, כולל מצות' והב. גודר פרצות

' והי. והיתרסוד איסור ' והט. סוד מבטא השם' וח. הפוך האותיות' והז. 'יחוד ה' והו. הדבור
לפרשם בכלל כל חלק וחלק כפי מה שסובל , ואחר שזכרנום בכלל נשוב. צורת הנבואה

אחר היותינו בטוחים בכח העליון המעורר דעתינו , כאשר תשיג קצור יד שכלינו, מהפירוש
  : לזאת ואם לא היינו ראויים לכך

   

  :'ם'ה'ר'ב'ה והשם אחלקיו חמשה וענייניו חמש', ה'ד'ג'ב'סימני אותיותיו א' החלק הא

  : כולל גדר כל הפריצה' סימן א' ענין א' חלק א

הרגיל לבוא בפרצות , הוא שלא יפרוץ גדר פן ישכנו נחש, לכבודו' תחלת מדרגות כל מבקש ה
חופר גומץ בו יפל ופורץ גדר ישכנו ] ח , י[שעל זה רמז שלמה החכם באמרו בקהלת , לנשוך

התחלנו בו בענין , ים זרים מאד מאומתינו היום בדורינו זהומפני שזה החיבור כולל ענינ, נחש
כמו שייעד להם דניאל , גדר הפרצות אשר בימים הקדמונים נכשלו בהם רבים מן המשכילים

ונתן טעם , ומן המשכילים יכשלו] לה, דניאל יא[ואמר , באמרו יבקשו להעמיד חזון ונכשלו
מר כי באחרית הימים ישוטטו רבים עד שא, באמרו לברר וללבן וכל הנמשך לזה, לדבר

ולא ' ישוטטו לבקש את דבר ה) ירמיה בי עוד הרע] (יב, עמוס ח[מפני שאמר , ותרבה הדעת
אבל הסכימו שיברכו את , כי משרבו הפרצים מנעו מאז הכהנים מלברך בשם ככתבו, ימצאו

  ]: א, סוטה לח[ובמדינה בכנוייו , העם בשם במקדש ככתבו

והיו מפסידים האמונה כשהיו , היו פורצים גדר התורה והמצוה', תם סוד הוהנה הפרוצים בדע
וזה שהאדם , מגיעים לדעת שהאמונה האמתית היתה הפך מחשבתם השקרית ומדמיונם הרע

, אם האמונה ההיא אשר קבלה בימי קטנותו, המאמין דבר אחד ואין בידו מאזני שקל והשקול
, פי מיעוט שכלו שאם לא היה מקבל שום אמונהאשר לא היה אפשר להיותו מאמין זולתה ל

וישים דעת , ראוי עם כל זה אחר הגדיל שכלו שיחקור, היה נשאר תמיד כבהמה בצורת אדם
פתי יאמין ] משלי יד[שעל זה נאמר , וילמוד עד שיוצאנה לפועל מושכל, באמונתו המקובלת

לפי הראוי להבין , י מובנתואם הוא תמיד באמונה מקובלת בלת, לכל דבר וערום יבין לאשורו
, ובהבינו אמנתו אשר קבל בקטנותו, הנה הוא עודנו עומד בפתיותו, בה על פי המושכל האלהיי

ושכלו , וכך עולה ממדרגה למדרגה מעט מעט, הנה נעדר ממנה מקצת הפתיות ושב מבין
, יםמרומים נמשכים אחר המורגש, מתגדל בכל יום בעיינו בעניינים המושכלים אשר קיבלם

מפני שלא גלו לו סתרי האמונה בקטנותו כי לא , ואין ראוי לחשוד יולדיו או רבותיו ומלמדיו
כמו שאין ראוי שיאשים מיניקתו אשר היניקתהו , אבל נשאר בעד חלישות שכלו, נשאר בעדם

שהרי אם היתה עושה כן היה , מחלב שדיה בעבור שלא האכילתהו שאר המזונות העבים מיד
אבל היא כוונה להחיותו בחכמה , ממה שתפרנסהו מדמה,  מאד לפרנסו מחוץיותר קל עליה

פ שהם חיים לגדולים "אע, שידוע כי הלחם והבשר והיין, ולא להמיתו במזון שאינו ראוי לו



כן ענין קבלת האמונה המושכלת עם , הם סם המות לקטנים שאין כחם סובלם, שכחם סובלם
והיא סם המות , שכילים אשר דעתם סובלהפ שהמשכלת סם חיים למ"שאע. המקובלת

ועל כן משיגלה אדם האמונה האמתית למשכיל ישיג , לפתאים אשר אין דעתם יכול לסבלה
ולא יפרוץ , ולא יבהל בשומעו סודה, וזה לך האות אם ישמח בה, דעתו אם סובל אם לא

תבין מיד , ישמר הגן מליכנס בו חיות רעות, אשר הם לה מפתחות למנעול שבשניהם, גדריה
ותן לחכם ויוסיף עוד הודע לצדיק , ומבין מדעתו, שזה המקבל האמונה המשכלת הוא החכם

  : ואל תמנע טוב מבעליו בהיות לאל ידך לעשות, ויוסיף לקח

ושאתה , ויבהל וישתומם עליו ויחשוב שסר מעליו כח אמונתו, ואמנם אשר תגלה לו סוד אחד
שכבר , ונפשו מידך יבוקש, אכילהו סם חיים פן תמיתהואל ת, שכל בעיניו או מין ואפיקורוס

ואל תשג , באזני כסיל אל תדבר כי יבוז לשכל מליך] משלי כג[הזהירך שלמה עליו באמרו 
, וכפי הענין הזה תבחן כח כל מקבל דבר מושכל או מקובל, גבול עולם אשר גבלו ראשונים

לא מאשר , ה מן הקלים אשר בפיךוהסוד הראשון אשר הגלה לו יהי, ותבינהו כפי מה שהוא
יתברך ' ותמשך אחר דרכי ה, ובעשותך כן תתן לכל אדם חקו, בלבך אשר לבא לפומא לא גלי

מרצונו כאשר ירצה , כל חי משביע לכל חי, ומשביע לכל חי רצון, אשר נותן לחם לכל בשר
או מפיך ואם יצ, והשתדל בענין זה לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו, כפי מה שהכיר בו

עד שתהפך כוונתו אל , רוץ מהר וגדור מה שפרצת, דברים מורים אשר פרצת הגדר אצלו
, ועשה בתחבולה עד אשר לא ירגיש בך ולא ישיג כוונתך בשום פנים, אשר היה בו מתחלה

  : ובזה תקרא גודר פרצות

  : כולל מהות תועלת הגדר. 'סימן ב. 'ענין ב. 'חלק ב

תהיה , שאם לא יכוין לזה, צריך שיביא אל תועלת קטנה או גדולה, כל דבר שאדם מכוין אליו
ומי שפועל פעולה , שענין השגחה מורה על כוונה ורצון ובחירה, פעולתו בלתי השגחה

עד שאפילו אם בא לפעול פעולה הכרחית אצל הטבע שאין , בלעדיהם תקרא פעולתו מקרית
ולא היה פועל אותה ,  היה שמח בכךויתכן שאם היה אפשר אצלו בלתה, לו עליה שום כוונה

לא מצד , מפני שהוא לו מצד היותו בעל חיים, כמזון לבעל שכל שהוא אצלו קשה, לעולם
או היצאה בהחליפו מה שהותך מן המזון שהוא לו הכרחית לקיים בה חייו , היותו בעל שכל

והיא , טבעיהנה גם לזה הפעל צריך שיכוין אליו קצת כוונה משותפת עם הכרח ה, זמן אחד
אבל הכרח הטבע , אשר אין הטבע מכריחו לאכול המזון המזיק, שיכוין לאכול המזון המועיל

אלא שאפילו הטבע מקבל המזון המועיל ופועל בו , שאתו מצד המזון הוא שיהיה נזון לבד
אבל , פ שאינו בעל כוונה ואינו מקבל באותה הצורה בעצמה המזון המזיק"ואע, בדמות כוונה

שכוונת מטביע את הטבע היתה לשמור טבע הנזון מדת זמן כפי , ו המזיק כנגד פעולתושב אצל
ואם מי שחצי כוונתו להוות , ולשמור מן הנזון ההוא תמיד כהללת ההויה וההפסד, מזגו

כל שכן שראוי למי שהתועלת כלה שלו , הדברים בקש המועיל וההפסד הכרחי מפני ההויה
וכל מה , אז תהיה פעולתו פעולת בעל שכל,  ואם עשה כן,שיכוין להועיל לעצמו בפעולתו

תהיה התועלת יותר גדולה לפי , שיהיה השכל האנושי יותר שלם באיש המכוון אל התועלת
אם תשתתף קצת מהכוונה השכלית האלהית עם , וכל שכן שתהיה יותר חזקה ושלימה, עניינה
  : שאז תגיע אל המכוון מהות התועלת, כוונתו

שהתועלת המגעת לו בהיותו גודר פרץ נפרץ היא היותו ניצול , לכל משכיל שלםוהנה נודע 
והוא גדרו שב מהות התועלת , ואם הפרץ היה קל שינזקו בו רבים, מכל מיני הנזק האפשריים

כל שכן אם , בגופים או בממון, מועיל ליחיד ולרבים, ואם גדר הפרץ. יותר רחק ויותר נכבד
ועל כן כל מי שהוא מנהיג המדינה או חלק , בים בתשועת הנפשותגדר הפרץ מועיל ליחיד ולר

וגוזר , ומתקן תקנות, בהיותו מכוון בפעולותיו לסדר אנשי דורו, מחלקיה או מדינות הרבה



עד שהגיע אל תועלת ריוח , ומעלה סתריו ממעלה אל מעלה, גזירות כדי לגדור פרצות הדור
ומשם אל תועלת היותם , קטים ובריאים בגופםומשם אל תועלת היותם שלוים וש, הממון לעם

  : המביאה לידי חיי הנפשות הנצחיים, נוחלים חכמה

הגיע הוא וכל השומעין לדבריו והנמשכין אחריו אל תכלית , הנה זה האיש בעשותו כן
זאת התועלת היא שיגיע אל בהכרח , שאם מהות כל תועלת בכלל הוא טוב, התכליות בתועלת

שבכל , ואם כן מהות תועלת האחרונה, מה שהיתה בעבורה יצירת האדם בעולם השפל
שבכוונת כל התועלות , התועלות והנכבדת שבהן היא השגת החיים האחרונים הנצחיים

ואם הגיעה נשלמה הכוונה , הראשונות והאמצעיות היתה להגיע כל זאת האחרונה הנזכרת
וידוע שמשים התועלת האחרונה בכלל ,  ואם לאו נעדרה הכוונה והיתה לבטלה,העליונה בהם

ואם תקצר או תחסר , מכוין תמיד להוציאה לפועל, המציאות משותפת עם מציאות האדם
הנה יתכן שיגיע אליה זה , שלא תגיע אליה זה האיש הרמוז אליו ההוה הנפסד, מהמציאות

ואם כן מצד המכוון התבאר , ישלים חסרונו של זהועל זה נשמר המין כדי שישיג זה ו, האחר
  : שמהות התועלת האחרונה קיימת לקצת אישי המין

  : כולל הכרה מציאות התועלת. 'סימן ר. 'ענין ג. 'חלק ג

כוון אל מציאות תועלת מאשר פעלו התועלת היא הכרחית , אין ספק שאחר המכוון הראשון
רק בהרבותה היא יותר , לקי האדם מספקתואם מציאותה לחלק קטן מח, ומחוייבת שתמצא

פ שהוא איפשר "ואע, כמו שהוא הכרח שימצאו אישי האדם, נכבדת אצל העם המקבל
יאמר עליהם שהם , הנה אחרי המצאם, או זולתם טרם המצאם, שימצאו אילו הנמצאים

ואשר היה סיבתם , ואיפשרי המציאות בבחינת עצמם, מחוייבי המציאות בבחינת סיבתם
וצייר מהות תועלתם לפי עצמותם ועומדו , ונה להמצאתם הוא אשר כוון אל תכליתםהראש

  : ומחוייב והכרחי בסופו בעבור שהמציאם, איפשר בתחלתו במציאותם

ל שמי שכוון להמציא "ר, וזה כולו הוא לדעת מאמיני היות מציאות כל איש מצוייר מממציאו
ל בעת הפרדנו מן "ר, יו או עמו או אחריווחייבו להמצא לפנ, כוון ההכריח מציאות תועלתו

וזה לדעת , ותועלותיו בעולם הזה, כמו שאנו רואים שכוון להמציא לו צרכיו, העולם השפל
כבר הכריחם הרגשם וחייבם שכלם להודות שזה התקון דומה , מאמיני היות כל זה בטבע

הקשות עליהם ואין לנו צורך ל, פ שאין שם כוונה נופל עליו בזה"ואע, לתקון מכוון
, ואמנם אם לא היה בעבור הכרה מציאות התועלת, כי כוונתנו רחוקה מכוונתם, במחשבותם

ואם לא היה בו תועלת , כמו שתאמר להמזון הכרחי לטבע כל נזון, לא היה שום דבר מתקיים
  : הכרחית לקיומו לא היה נמצא

כלומר , מהם הכרחייםויש , הכח המרגיש הם לחי לתועלתו, ואמנם חמשת החושים הכוללים
וההכרחיים הם השתים הקרובים , ויש מועילים בלתי הכרחיים, שלא יתקיים בלעדם זמן אחד

. שהם רוחניים יותר מהראשונים, והמועילים הם השלשה, והם הטבע והשמוש, אל חייו מאד
או לא , וזה שאם לא יראה אדם יתכן שיחיה וכן אם לא ישמע, והם הראות והשמע והריח

, אינה מכלל החושים, אבל הנשימה ששם החיים תלויין, כי הנשימה שבאף אינה הריח, יריח
אבל אם לא , פ שאינו מריח הוא מנשם ואם לא ינשום ברגע קטן ימות"שאע, והעד התחרות

. או ריח רע או בינוני, כי ענין הריח הוא שיריח ריח טוב, יריח כל ימי חייו לא ימות בעבור זה
אבל אם לא יטעם כבר היינו אומרים גם כן שיחיה בלי , ר אחר אינה הריחוהנשימה אם כן דב

אבל מפני שאנו רואים מי שלא יטעם לו האוכל לא תתעורר , אחר שהמאכל אינו הטעם, טעם
ואם יעבירנו יקיאנו כי אם אצטומכתו לא , ולא יוכל להעביר מזונו בוושטו, תאותו לאכול

וכמו שהמזון , על כן נידע שהטעם משותף עם המזון, ויהיה זה הדבר סיבת מותו, תסבלנו



וכמו כן נאמר בהרגש המשוש לא שידוע שמי שאינו , כן הטעם הכרחי לחיותו, הכרחי לחיותו
הנה כל שכן שאר הגוף שהוא , ואם הם שהם משכן החיים מתים, ממשש בשרו ודמו מתים

התועלת . נה הכרח מציאותואם כן ה, ואפילו בהיות הבשר והדם חיים כל שכן אחר מותם, מת
  : וכן בקצת דברים, בהכרח מציאות החי בעודו חי

  : כולל טעם הכרח המועיל. 'סימן ה' ענין ד' חלק ד

יראה כי ההכרח , בעבור שהתועלת הכרחית לפי כונת הממציא את בעל התועלת כמו שזכרנו
כרח אם היה וזה כי הה, אבל עם טוב עיון יתבאר שהטעם זולת ההכרח, הוא הטעם בעצמו

ואם היה הכרח בלתי מועיל לא היה ממציאו בעל , איפשר להעבירו היתה מציאותו לבטלה
אבל טעם ההכרח הוא שראוי לבקש מפני מה היה הדבר הפלא הכרחי , הפועל בכוונה ורצון
ושמע , ונתונת זה הטעם הוא מכלל דרכי סתרי התורה וסודות המציאות, בתועלת הדבר הפלני

ל סיבה ומי שהשכיל שהמחויב המציאות בבחינת "ר,  דע כי הטעם בזה המקום,עניינו בכלל
כבר ישכיל שכל הדברים יש להם סבה , עצמו יתברך שמו הוא סיבת ראשונה לכל המציאות

כי המציאות נמשך מסבה לסבה עד הגיע מהסבה ראשונה אל נמצא אחד שאינו סבה , הכרחיות
ובין , ל מה שבין הסבה הראשונה אשר אין לה סיבהויהיה כ, והוא תכלית לסבות כולם, לדבר

והסבה הראשונה הוא , ומסובבות כלומר עלות ועלולים בהכרח, הנמצא אשר אינו סבה סבות
הוא , והסבוב האחרון שהוא האחרון שהוא העלול אשר אינו עילה לזולתו, האלוה יתברך שמו

וידמה זה לסוג הסוגים העליון , שכל האדם הנמצא לו בפועל שלם אשר אין אחריו דבר זולתו
והוא , ולמין המינים אשר אין אחריו מין, והוא העצם או הגשם לפי שתי הדיעות, אשר עליו בו
והנה כל שבין , לפי שתי הדיעות הידועות, או אמור האדם שגדרו חי מדבר מת, החי המדבר
ון מן הדבור וזה ידוע למי שידע מעט הגי, הוא סוג ומין בערך מעלה ומטה, שתי הקצות

  : הפילוסופי

ואיך יתכן עם זה להיות התורה והמצוה בלא , והבן מזה שאין לך דבר בכל המציאות בלא טעם
כ מה שהן "ג, שאחר שלמציאות הפרעושים והכנים וביצי הכנים יש להם טעם בראותיו, טעם

  : ל לתורה ולמצוה"ר, כל שכן שיש טעם בדברים שהם ברומו של עולם, מצערין את האדם

, והוא החומר, שכל מעשה יש ארבע סבות למציאותו, וכבר כתבו אנשי החכמה בספריהם
ובעדה נמצא , ובארו כי התכלית היא הסיבה הנכבדת שבהן, והתכלית, והפועל, והצורה
ואם , ואם הגיע נשלמה כוונתו, ואם לא הגיעה התכלית לא נשלמה כוונת בעל התכלית, השלש

כי תחלה עשה , ר שהוא להגיע אל מה שכוון אליו בעל התכליתמבוא, כן טעם הכרה המועיל
ואחר כך המציא , ואחר כך עוד המציא לו הכרחי לקיומו, ואחר כך המציא לו תועלתו, הדבר

והתועלת סבת מציאות , וההכרח סבת התועלת, ואם כן התכלית הוא סבת ההכרח, לו התכלית
הביאו להמציא הנמצא , מציאות הממציאוהכרח , כלומר שלא נמצא דבר בלתי תועלת, הנמצא

והיא , ואשר הוא הכרחי לו כדי להגיע אל תכלית כוונתו שהיא הסיבה הראשונה, ותועלותיו
פ שביאור אלה "ואע, וזה מספיק בזה המקום לפי כוונתו בזה החבור, האחרונה בעצמה

תינו לקצר ולא ונתנו פה כוונ, צריך להגדיל אף הספרים לאמתם בפרטיהם, העניינים העמוקים
  : להאריך

  : כולל הפסד העדר הגדר' סימן ה' ענין ה' חלק ה

והתועלת מגיע בשמירת , וכאשר הוא מכוון לתועלתו, כבר זכרנו שכל גדר הוא מכוון מהגודר
וכאשר תהיה תועלת , כן הנזק מגיע בהעדר תועלתו המכוונת, ובהיותו מכוון כראוי, הגדר



כשיעורה , תהיה גם כן העדרת התועלת ההיא,  או קטנההגדר גדולה לפי עצמותה ומהותה
  : למפרע מפסדת ההשגחה וההנהגה לפי הגודל והקטנות כערכם

נודיע בכלל למה כווננו בהזכירנו אותם , ואחר שהשלמנו חלקי החלק הראשון בפרטיהם
ואמיתת כוונתינו , בראשית זה החיבור אשר כמעט יחשוב חושב שאינו מענין כוונת החיבור

כדי שישכיל המושכל , דע כי תכלית תכליות מציאות האדם היא בעולם הזה, זה היא זאתב
אשר תחתיו בהשכילו עצמותו , שהוא השכל הראשון העליון המשכיל כל מושכל, הראשון

יהיה יותר נכבד ומעולה , ומשכיל להשכילו, וכל מה שיוסיף כל משכיל, הכוללת כל עצמותם
, ויהיה מתדמה לו יותר מזולתו, ממי שלמטה מהמשכיל ההוא, אצלו ואהוב ונחמד לו מזולתו

ויוסיף רוחק בעת התגדל , וכל מה שיסבל אמתת מציאותו יתרחק מאתו, מהמשיגים שבימינו
, ל בהתגדל דעתו בהיותו מתקרב לזמן ההשגה"ור, אם לא ישתדל להוסיף בהשגתו אותו, דעתו

תו נותן לזקנותו חקה שהיא החכמה כמו שאם הוא מזקין בלתי היו, והן ימי הזקנה והשיבה
והוא מוסיף להדבק בהבלי העולם הזה , בישישים חכמה וארך ימי תבונה] יב, איוב יב[שנאמר 

וזה האיש אם נזקן , הנה הוא יוסיף דוחק מה בכל יום ויום, בהתקרבו אל פרידותו ממנו בטבע
  : הנה הוא זקן וכסיל, וחושב שהתחכם

, צריך שיתעורר משנתו, מר מה שצווני קוני בשמרי קצת מצותיוואם יחשוב לומר הנני שו
ממה שיעזבוהו לישון שנת עולם ולא , ואם היא שנת שכרות טוב שיעוררהו במרזפתא דנפחי

והוא שיודיעוהו שאחר שזקן אין עת הזקנה זמן העבירות שיחסר מהם וישמור בזה , יקיץ
,  בטבע ואין צורך לו לאזהרת קונוכמו שחשב שהנה העבירות אצלו כבר מתו, מצות קונו

והוא באמת הדמיון הפועל הרבה בזמן הבחרות ומעט , והנה שאחר שהעבירות סבתם יצר הרע
ואם יש לו מציאות בלב הזקנים , להוציא דבר לפועל, ואין לנו פועל בזמן הזקנה, בזמן הנערות

וזה שהסיבה קרובה , כי הכח חלש לצאת לפועל, ל במחשבה לא בפעל"ר, הוא לפי הרוב בכח
שכבר גובר עליו כח , והזקן דמו קר מאד והוא בלתי חום חזק, לעבירה בטבע היא רתיחת הדם

וכל , והעפר מבקש חלקו שהוא רוב הגוף המורכב ממנו, שטבעה קר ויבש, המרה השחורה
, והדומים להם, והשער, והצפורנים, והאלל, והגידים, כגון העצמות, הדברים הקשים שבגוף

ובעבורם , כל שכן אחר כן, אפילו בזמן שהדם רותח, נם מרגישים בחייהם הם מתיםשאי
ואחר שהוא כן , ועל כן חלשו תנועות הזקנים עת הזקנה, נעשים המעשים שהתנועה בם קרובה

  : מה עבירות יעשה הזקן החלוש

מקומות ראשונות שהם ' אחר שהעבירות נמצאות בג, ואם תאמר יכול לחטוא בפיו ובלבבו
ואולם המצות אשר יחשוב לקיימם , הנה תשמע כוונתי בזה בחלק השני, והמעשה, והפה, הלב

והיא סוד הדבור הראשון שבעשרת , ידוע שהן נמשכות כולן אחר המצוה האחת המיוחדת
ספרי שלח [ל "וכבר אמרו חכמינו זצ, הדברות וגם העבירות כולן נמשכות אחר הדבור השני

הנה , ז מודה בכל התורה כולה"וכל הכופר בע, כל התורה כולהז כופר ב"כל המודה בע] טו
ואם לא יכיר אדם אי זה , כבר אתה רואה שכל התורה כולה תלויה בשני הדברים הראשונים

ואם יכפור בה בפיו זה אינו , לא ידע לכפור בה בלבו, ז בכלל ובפרט"דבר הוא הנקרא ע
ז בתכלית "ואי אפשר להשיג מהות ע, פ שהוא טוב ורחמנא לבא בעי"ואע, מספיק להשלמה

ומפני שזו ההשגה אינה ראויה אלא למי , כי אם בהשגת ידיעת השם הנכבד והנורא, ההשגה
מפני שישיג בחכמת אמתת הדברים על בוריין וישיג במנין חלשת , שהוא זקן בחכמה ובמנין

כל הדיעות שוות ומפני שאין , ולמנעה ממי שאינו ראוי, הסכימו למסרה לראוי', ז וחוזק ה"ע
כ היודע את השם "כדי שלא יחשוב ג, ואמרו שידיעת שם צריכה אל תנאים רבים, גדרו פרצות

אבל הראוי , בהיות לאל ידו לעשות, שכבר פטר עצמו מכל מה שקדם בהכרח לידיעת השם
בדמות הגוף והנפש שניתן צריכין זה , וזו את זו, הוא לשמור שתי השמירות כי זו מקיימת זו

פ שהאות רומז "ואע, כי המציאות לשניהם יחד בזמן אחד, ובדמות האות עם הנקודה, לזה



, והמדע להניע את שניהם, שהרי הנקוד מניע את האות והאות מתנועע, והנקודה לנפש, לגוף
  : דומה לשכל המנהיג הגוף והנפש יחד

אם , ת הםצריך שימסרנה לגודרי הפרצו, והנה כשירצה אדם למסור קבלה אחת בידיעת השם
שכלם הטבעי החזק גוזר שהיו מחדשים אותם , לא היו מוצאים מצות כתובות בשום מקום

וזה בשתוף שכל , אלא שזה בשכל אנושי, שהרי גדר הפרצה דומה אל נתינת המצוה, מדעתם
אבל ישתדל , ואחר שזה כן כל שכן שזה המקבל השלם לא יפרוץ שום גדר, אלהי עם אנושי

  : והזמן, ת במקום הפרוץ לפי הדורבכל כחו לגדור פרצו

   

  :'י'ד'ר'פ'והשם ס. חלקיו חמשה וענייניו חמשה' י'ט'ח'ז'אותיותיו ו' החלק הב

  : כולל כל המצות' סימן ס' ענין א' סימן ו' חלק ו

דברים [כמו שנאמר ', ה על פי ה"כל מצוה ומצוה מן תריא מצות אשר צוה לנו משה רבינו ע
', ה'ר'ו'היא ככלל חברתה קשורה בסוד ת,  מורשה קהלת יעקבתורה צוה לנו משה] ד, לג

וכן ויראת ', א'ר'י'את יי אלהיך ת] כ, דברים י[וכן כתיב , ה"וכן קשור', א'י'ר'ת' שהוא בגימ
ראשית דעה חכמה ומוסר ' יראת ה] ז, משלי א[וכן כתיב , מאלהיך והוא סוד יראת שמים

הקצוה הראשונה הוא , קצוות' והם ב, מצות' ג ב"והנה תדע שנשארו מן תרי, אוילים בזו
ואם תחשוב להגיע אל תכליתה , והוא סוד ידיעת השם, בתכלית המעלה שאין מעלה אחריה

אבל צריך שתידע ממנה מה שאינך ראוי , וזה נמנע מכל בעל חומר, תצטרך להיותך שכל נפרד
, שיג המושכליםל מ"ר, ובעל דמות אלהים, להיות שכל בו מצד היותך בעל צלם אלהים

ואם למדת תורה הרבה אל תחזיק , ומנהיג הכחות הרוחניות הטבעיות והנפשיות שלכך נוצרת
כלומר להשיג הרבה ולא להיות סכל כבהמה , ]ט , אבות ב[טובה לעצמך כי לכך נוצרת 

והוא הפך מידיעת , והקצוה השנית היא בתכלית הפחיתות שאין אחריו פחיתות. בצורת איש
והוא שאם תהיה סכל מידיעת השם לגמרי שכל צד , הרחקה ממנו בתכלית הרוחקשהוא , השם

, הנה אז אתה כמי שאין לו אלוה, ולא מושכלת, ואין לך עליו לא אמונה מקובלת, ומכל פינה
אתה , וכמו כן אם יש לך עליו אמונה מקובלת בלתי מושכלת, ומי שאין לו אלוה אינו אדם

ואם היא אמת ואתה עובד , יודע אם קבלתך אמת או שקרשאינך , והשקר, תלוי בין האמת
, וכמו שעבודתך מקרית, אבל במקרה לא בעצם, אלוה לפי קבלתך אתה עובד את השם באמת

נמצא שאתה , ואם היא שקר ואתה עובד מה שאין לו מציאות לשם אלוה, כן גמולך מקריי
וכמו שאתה חושב , מולךעל כן ענשך גדול מג, ואתה חושב לעבוד אלוה, ז במקרה"עובד ע

כן ראוי שתחשוב שאם לא תעבדנו באמת אתה חייב ליענש על היפוך , ליגמל בעבור עובדתו
וכן אין השלימות העליון המבוקש ממך תגיע עליו בענין , עבודתו אשר אין לו חפץ בה

באמונה , ובלתי כח בגוף, והיותו בלי גוף, כי אם בציירך מציאות השם וייחודו, האמונה
ואם היא , ואם האמונה הראשונה שלימה עמך כל מעשיך יהיו לשם שמים, ובלת ומושכלתמק

  : חסירה ממך כל מעשיך יהיו לשם הפכם

, והוא בעצמו, לפי דרך הכפלת חציו הראשון על עצמו', ם'י'מ'הוא ש, אותיות' וסוד שם בן ד
 על עצמו וזה על עצמו כלומר זה, וחציו על חציו, ואמנם חציו על חציו. עוד על חציו האחרון

' ה'ב'ק'נ'ו' ר'כ'תמצא סוד ז', ם'ויעלה ד' ו'מ'וכשתשים אותו מלא במבטאו על ש', ו'מ'ש' ה'ו'ה'י
' והם ב', ק'ח'צ'מהם סימנם י' וח', ב'ק'ע'מהם סימנם י' ז, ה שמות מיוחדים"והיא של הי, בראם

וללת יראת השם שהיא והשנית כ, שהיא מדת האמת' האחת כוללת ידיעת ה, מדות אמת ופחד
  : מדת הפחד



תצייר היות תורה , והנה אחר שתצייר שתי הקצוות הנזכרות האמונה אשר לא נתלו במעשים
ודרך , ההגונים שתלך בה, מפני שתלמוד תורה מודיעך דרך המעשים, בין שתיהם, אמצעית

 במספר עלו כן, ומפני היות כל המצות נמשכות אחר האמונה, המעשים המגונה שהתרחק מהם
כי כשתחבר זה , זה שמי לעולם וזה זכרי לדור ודור] טו, שמות ג[וסודם , שווה לידיעת השם

, ה"ט יעלו תור"ב עם רמ"חבר שס, ט"י תמצאם רמ"ה זכר"וכשתחבר ז, ב"תמצאם שס, שמי
חברם יעלו , ח"ותמצאם רמ, ה זכרי"ותחבר עוד ו, ה"ותמצאם שס. ה שמי"גם תחבר עוד י

, וכתוב רבינו, ה"ויהיו שס, ה"ו עם מש"מן רבינ' שים כ', ו'נ'י'ב'ר' ה'ש' מוסימניך, ג"תרי
  : ו"ה מבשרנ"כתב משה רבינו וצרפיהו ויצא לך י, ח"ו וישאר רמ"מן רבינ' וחסר כ

ומה שהוא כנגד איבריך צוך , ח כמנין אברי אדם"ורמ, ה מניינם כמניין ימות החמה"והנה שס
ז לא נברא בך שום אבר כי אם לעבוד בו את הבורא לא כלומר לרמו, השם לעשות בם מצות

ואם תעבוד בם לזולתו בעצם אתה עובד אלהים , שהרי הם כמספר מצות עשה, לזולת זה
, שהוא אל שדי, ואם יהיה מקרה הנה אלהים אחרים ועל כן ראוי שתעבוד את השם, אחרים

הנה עבודתך , ת השםואם תשכיל א, בכל איבריך במצות עשה, ושהוא כנגד אלהים אחרים
אחר כוונת תשלום התכלית ההיא המיוחדת בכל , שלימה שכל איבריך יתנועעו בכל תנועתם

ולא יטעך הזמן בהבליו , ואפילו בשעת משאך ומתנך ומאכלך ומשתך בו תחשוב, תכליותיך
  : להמשך אחריו במעשיך כי אם במקרה או בהכרח טבע האנושות

לרמוז שלא תעשה מעשיך על פי הבלי , ה"ימות החמה שסועל זה היו מצות לא תעשה כמנין 
ומשתנים , ורום עניני בני האדם מתגלגלים משנה לשנה, ומפני שהחמה נכרת לכל יותר, הזמן

  : גם כלל ימות

נרמז הענין להזהיר האיברים העניינים , איברי האדם הם נמנים על פי השנים השמשיים
כ הם כולם הבל "א, אות המדומות המורגשותהמתהפכים המשתנים מעת אל עת בדמיון ההנ

כענן בקר וכטל משכים הולך ואין להם שום השארות , ורעות רוח אשר הם עוברים לשעתם
  : לא בעצם ולא במקרה כי אם רגע קטן מדומה, בענייני האיש הפרטי

והנה כל המצות שנצטוינו עליהם באו לנו כדמות הקדמות להשגה שאם אין הקדמה אין השגה 
ואם אין אמונה נשלמת אין עבודה , ואם אין השגה מושכלת אין אמונה נשלמת, כלתמוש

ואם אין גבול נפרע לא השלים הנברא אמתת . ואם אין עבודה קיימת אין גמול נפרע, קיימת
ואם קנה ולא הביאו אל ביתו לתקנו לא . והמשל בזה מי שלא הלך בשוק לא קנה מזון, ברייתו
, ואם אכלו לא יחיה בו,  אחר שבישלו אם הגיע לכך לא יאכלנוואם שמהו בקערה, יבשלנו

כן המצות אם , שאכלו בכמות שוה ובאיכות ממוצע וחי בו, ואם אכלו הגיע אל תכלית כוונתו
, ואם קיים השנייה, ועזב אחרת הקרובה לה בטבע ימצא שהפסיד ראשונה, עשה אחת מהן

וכן , ממצוה גוררת מצוה] ב, אבות ד[ועל זה רמזו באמרם , צריך עוד לקיים הקרובה לה
בענין זה שכר מצוה ] שם [ועל זה נרמז באמרם , העבירות זה דרכן כי עבירה גוררת עבירה

, בין מגדולה לגדולה, ואם עלה ממצוה למצוה בין מקטנה לגדולה, מצוה ושכר עבירה עבירה
  : יתכן שיושלם לו סוד התכלית האחרונה

שאילולי לא היה להם מציאות הוא , ר כל המצות בכל יכלתווידוע שמי שהושלם שכלו ישמו
שאי אפשר לחדש טובות מהם , כל שכן בהיות להם מציאות שלם, היה מחדשם וממציאם

ואם תאמר בדעתך שאחר שאדם , ועל כן אין ראוי להוסיף עליהם ולא לגרוע מהן, לעולם
הנה , תה מה צורך מהןמע', שהיא ידיעת ה, במעלה העליונה מהן והיא התכלית האחרונה

אלא כדי , מפני שהן לא נצטוינו עליהן לשמרן, הראיתיך שצריך אליהם האדם כל ימי חייו
ולהחזיק כח יצר טוב ואחר שלא יפרדו מן האדם כל ימי חייו שני , לעמוד בכחם נגד יצר הרע



עת ואולי ישלוט טבעו על שכלו , הנה אם לא ישמור המצות תתהפך בו כוונת השם, היצרים
פ שברא את "יתברך שאע' ועוד אתה רואה מה, ויפסיד כל מה שהרויח כל ימי חייו, מן העתים

אבל שומרו , לא עזבו בלתי השגחה, לפי פשט התורה בששת ימי בראשית והשלימו, עולמו
צריך לך לשמור פרטן , פ שאתה מגיע אל תכלית אחת מהן"אע, כן התורה והמצוה, תמיד עוד

כן אם לא , תשכח מה שלמדת, והעד שאם לא תלמוד תמיד, רה תמידבהשגחה גמו, וכללן
ומה אוסיף להודיעך בענין כלל . ואתה לא תרגיש, תמיד יחלש כח יצרך הטוב, תעשה המצות

אחר זאת ההערה הנרמזת , בכל המצות' שאני יודע שאם אתה בעל שכל מבין כוונת ה, המצות
אני דומה לפניך , באזנך בענין שמירת המצות] אומר[ואם לאו כל מה שאני , בזה החלק השני

  : כמי שמנגן לפני הצלמים

מענין , במה שידעתי להודיעך אותו בזה הספר, ואחר שהודעתיך זה כולו אשלים לך עניינו
שאחר שהדיבור הוא , והוא בענין הדיבור והמחשבה, היות האיש הזקן יכול לחטוא בפיו ובלבו

ומהנכבדות , גם המחשבה היא מסגולת האדם, יםהבדל שבו נבדל האדם משאר בעלי חי
  : והוא אמת מצד אחד, הנה יתכן לחשוב שחטאם גדול מחטא העובר על המעשים, שבסגולותיו

דע שהאדם ראוי להיות נדון על הענין שבו יוכל להשלים חפץ , הנה אודיעך אני זה כלו בקצור
והענין ,  הענין הרחוק מחפץ קונוממה שראוי לדון אותו על, יותר מעת שלא ישלים חפצו, קונו

פ שדבורו היה "יתברך אע' והראייה על זה שה, יותר הוא ממעשה הטוב' הקרוב אל חפץ ה
עד שהוציא דבורו ומחשבתו לפועל מלאכתו אשר עשה , ומחשבתו שלימה אצלו, שלם בעצמו
וכבר ,  בזההנה אנו רואים שחפץ, פ שאין לו צורך בכך"ואע, לא נודעה שלימותו, לעין כל חי

מי היה משיגו , ואם לא היה בעבור מעשיו, עשה שהם יראו הנבראים מעשיו הנפלאים
  : כ עשויים"פ שהמעשים גם משותפים עם המשיגים והמשיגים ג"ואע, מהמשיגים אותו

כן על . יעידו על מעלתוהנה הודיענו שאין השגה לנו בו אלא מתוך הביטנו במעשיו אשר הם 
ואם היו טובים כבר ניכר , פ שכבר חלש כחו כבר עשה מעשים"אע, דרך משל בענין הזקן

מי יחס , ואם יאמר בפיו מה שאינו ראוי, ועוד נמשך גם כן אחריהם, ואם רעים ניכר בם, מהם
. יקואם יאמר דבר טוב יחס לו הצדק ויקראהו צד, ויקראהו אדם רע, לו השומע המעשה הרע

אבל , ואם יחטא בו בהיותו סכל כבר עבר על הכוונה, ואולם מחשבתו אין בה כי אם דמיון
עד שיוציאנה , שאם חשב לעבור עבירה אינו נתפש על מחשבתו, אינו נדון כי אם על המעשה

ה מצרפה "מחשבה טובה הקב] א, קידושין מ[ל "ועל זה רמזו רז. בטובה הדבר להפך, לפועל
ועל , וזה מכלל מדות הרחמים. עה אינו מצרפה למעשה עד שיעשה מעשהומחשבה ר, למעשה

והמעשה הוא המוציא התכלית לפועל , כן אין התכלית הנחשבת והנדברת נכרת בלתי המעשה
במעט דברים , ולבעל השכל הטוב כבר כללתי לו סוד כלל כל המצוות, כפי מה שנדבר ונחשב

  : לפי הענין

  :  מהות תועלת המצותכולל' סימן פ' ענין ב' חלק ז

והוא כלו , שכלו נקשר קצתו בקצתו, והעולם כולו לעד, באמרי שכל מצוה קשורה בחברתה
, שכל איבריו נקשרים קצתם בקצתם, וגוף האדם לעד שני, איש אחד כאברהם ונתן באישות

יודע מזה סוד מהות תועלת כל מצוה , ופסוקי התורה לעדים שלישיים שאלה נקשרים באלה
מהות תועלת מציאותם והקשרם , כמו שיודע גם כן מהקשרים הנקשרים יחד הנזכרים, ומצוה

יתכן שיהיה נמצא בתחלת העניין או בתוכו או , וזה שהתועלת במה שיכוון בו תועלת, זה בזה
יהיה , שכל מצוה ומצוה עולם בפני עצמה, רק בענין המצוה, בסופו או בשלשתם או בקצתם

ואחר שאינו , ואולי אחר כן תביא אל תועלת. עבור עצמה תחלההתועלת בה בעת מציאותה ב
ותהיה התועלות המעלה , נמנע מהיות במצוה תועלות רבות לפי כוונת המצוה אותה יתברך



בעל המורה ] ם"הרמב[וכבר רמז החכם , יתברך' היא המכוונת האחרונה מה, שבכל תועלותיה
פרו הנכבד מורה הנבוכים בחלק השלישי כמו שנודע מס, ל ענין זה בעצמו במציאות הגלגל"ז

כבר התבארה מהות תועלתם בכלל בעבור הקשר , ואחר שהמצות נקשרות זו בזו, ודעהו משם
על המצות באמרם הוי ] א, אבות ב[ל "ועל כן הזהירו חכמינו ז, אשר ביניהן ובין ידיעת השם

  : שאין אתה יודע מתן שכרן של מצות, זהיר במצוה קלה כמצוה חמורה

  : כולל הכרח מציאות תועלת המצוה' סימן ר' ענין ג' חלק ח

אם , ולהגיע להשגתו יתברך', ידוע שאחר שתועלת המצות היא להמשיך דעת האדם לעבודת ה
ואחר שהתועלת , לא היה השם מקדימה להשגה, לא היה מציאותם הכרחי לפי טבע האנושות

והתועלת נחלק , ציאות המצוההנה מציאות התועלת הכרחי יותר ממ, היא תכלית המצוה
ואם כן הנה התבאר לך שזה הקשר , וקצתם בעולם הבא, לחלקים ידועים קצתם בעולם הזה

וזה מבואר אין צורך , ל קשר הכרח מציאות המצוה וקשר הכרח מציאות תועלתה"ר, דבוק
  : להאריך בו ביאור

  : ותועלתה בכלל, כולל טעם הכרח המצוה', סימן ד' ענין ד' חלק ט

הוא אשר ראוי לאמר , וירא ממנו, מבואר הוא שאדם שהוא משיג את קונו ושומר מצוותיו
יתבאר , ומי שראוי לאמר עליו שהעולם נברא בעדו, עליו שבעבורו נברא העולם מצד אחד

וזה שאם לא היו , מהרה שיש טעם גדול מצד טבעיו להמציא לפניו מצוות הכרחיות ומועילות
אין לך בכל בעלי חיים חי יכול ויודע להושיע כמו , ומישבות דעתוהמצות מכריחות את האדם 

עד , ולפיכך לא היה אפשר מבלעדי מצות משלימות החסרים ומחסרות מהמותרים, האדם
והגורע יוסיף עד שימזוג , והמוסיף יגרע עד שישתנה עניינו, שיסודר כל חסר בסדר שלם

הכולל יצירת האדם ברוב הנהגה , ן הטבעיוזה כולו היה תחבולה אלהית עד שיעלה העני, דרכו
עד שיושלם המכוון באישים היוצאים מהם , ויהיה כל איש סכל דומה לבעל שכל, ישרה תוריה

, וטעם הכרח מציאותם, הנה התבאר טעם כל מצוה בכלל וטעם תועלת, ואחר שהוא כן, לפועל
  : והתועלת הנוצר ממנה, ל המצוה"ר

  : הפסד העדר המצוהכולל ' סימן י' ענין ה' חלק י

אם כן הנה , אחר שנודע שתכלית תועלת המצוה היא להביא את בעלה לידי חיי העולם הבא
הוי מחשב הפסד מצוה ] א, אבות ב[על זה רמזו באמרם , הפסד העדרה כנגד הווית מציאותה

, כלומר תדע שכמו שהתועלת גדולה כן הפסדה גדול, ושכר מצוה כנגד שכרה, כנגד שכרה
אשר הוא הפסד אשר אי אפשר , בהיותו סבת הפסד חיי העולם הבא, ול הפסד המצוהומה גד

ואחר , כמו שאי אפשר להפסיד מה שהרווח בעדה לעולם, למצוא אבידתו עוד לעולם
נשוב , וגם מועיל אדם לכוונתינו, שהקדמנו שני הפרקים הראשונים הנזכרים על ענין הכרחי

  : ה"לדבר עוד בשמנה החלקים הנשארים בע

   

  :'ן'והתיבה ב', וענייניו ב' חלק ב' ל'סימני אותיותיו כ' החלק הג

  : כולל סתרי הלשונות' סימן ב' ענין א' חלק כ



צריך להבין שאין הכוונה במציאותו לפי , כל לשון ולשון הנמצא מתפשט בכל אומה ואומה
 האיש אלא כדי להעתיק הענין הנחשב בנפש מנפש זה האיש אל נפש זה, טבע האנושות

. כלי מכוון לפעולת ההעתקה הנחשבת ההיא, והיה הלשון עם חמשת מקומות הפה, האחר
שהלשונות רבות אינם פחות , והנה נודע והתפרסם לכל, ל בלשון לשון האומה המוסכם"ור

ואם הם , כ אינם פחות משבעים"לפי שהאומות הנבדלות בחקותיהם זו מזו הם ג, משבעים
ל שהיו האומות יותר יתחייב להיות "ר, ו רחוק עם שאם היה הדבר כןוגם אינ, יותר אינו נמנע

כי ענין , ואז היינו מפרשים המקובל בהיותם שבעים אומות שהן רבות, כ הלשונות יותר"ג
והבדל אומה מאומה , שבעה או שבעים וכיוצא בשבעיות סובל לפרשו על רוביים בלשוננו

  : וכלל כתבה, שונהוקצת עניינה וכלל ל, חייב שנוי חקיה ודתיה

ובנפש זולתה בכלל ובפרט הכל יוצאים ממקור , אמנם העניינים הנמצאים בנפש כל האומה
אמנם הנמצא בם מצד , ואפשר לומר עליהם בכלל שהם על כוונה אחת כללית ראשונה, אחד

וכבר נודע שהמקרה רובו משותף בין הרצון , הטבע לא ישתנה בם דבר מצדו כי אם במקרה
ועל , ואם ישתנה בו דבר לעתים רחוקות, הענין הטבעי אי אפשר שישתנה מצד הטבעו, והטבע

ולא , ידי הפלא הרצוני האלהי יהיה על יד נביא להצדיק נבואתו בחלק כחלקי המציאות הטבעי
גם יהיה לפעמים השנוי , יהיה בכל העולם שזה נמנע ולנמנע טבע קיים אי אפשר השתנותו

' ואולם לא יהיה זה כי אם בצד השגה מהשגות ה, נבואת הנביאבהכרח ענין מבלעדי הצדיק 
והוא להודיע לרואי השנוי יקרה , ובכח הכרח הדבור המשותף בין האדם ובין האלהים, הנכבד

אבל , ולא יתכן עמוד השינוי ההוא משונה מאשר הוטבע עליו בתחלתו תמידי, בארץ כשיקרה
ובשובו יתאמת ויתקיים הפלא שתהיה , ראשוןיהיה עוד שינוי שני בשובו אל טבעו אל חקו ה

כ בשמים בתנועת החלקיית הפרטית לא בכללית ולא בחלק "וכבר יקרה ג, פלא באמת
כי החלק הגופנים העליון קיים , כלומר שישתנה כוכב אחד ממציאות טבעו, מהחלקים הגופיים

,  כל אצלינוולא עוד אלא שקיום הדבר שהוא, בעצמותו בקיום הדבר הנקרא כל בתחתונים
פ "ואע, והחלק העליון מקיים את כל התחתון, סבתו הקרובה הוא מציאות החלק העליון

שמציאות החלק בכל והכל בחלקים שאין בעליונים דבר משתנה לעולם בעצמותו ולא בכל 
שכל תנועה שנוי ואין , כי אם בחלקי התנועה המקומית הסבובית המוטבעת בגלגלים, מקריו

  : כל שנוי תנועה

שכל , היה תחלה משנוי המקומות העליונים והתחתונים, והנה חיוב מציאות הבדל האומות
וחלקיו , ומן האדם הוא כל, העולם הוא במקום במקרה והחלקים צריכים אל מקום ואל זמן

ויקרא שם הכל הראשון והחלק האחרון , רבים מתפשטים ומשתתפים ממה שהוא כל וחלק
ויהיה זה הנקרא בשם , ושם אדם הכללי שהוא שם המין, יוהוא שם אדם הפרט, שבכל בשוה
ויהיה זה , שאין עליו סיג על דרך משל, ואשר אין אחריו כל בדמות סוג הסוגים, כל כל הכל

בדמות מין המינים שאין תחתיו מין על , הנקרא בשם חלק חלק החלקים אשר אין תחתיו חלק
אלא , האישים מורכב מאיברים רביםגם איש , ואם מן המינים מורכב מרבים, דרך דמיון

והרכבת איש האישים , שהבדל ביניהם הוא בהיות הרכבת מין המינים מורכבת מחלקיה
וכבר יוחדו , ואלה גופים רבים מדובקים, ואלה גופים רבים בלתי מדובקים, מודבקת בחלקיה

וכמו , עצמוכמו שיש לכל אבר ואבר מנהיג בפני , מצד היות לכל איש ואיש מנהיג בפני עצמו
וכבר דמו כל חלקי , כן לאלה כחות מיוחדים וכללים, שיש לאלה כחות מיוחדים וכללים

, כלומר משכיל לדמות העולם אליו, ויחדו אדם מדבר, העולם לגוף אדם אחר בכלליו ובחלקיו
ובחלק הראשון , מפני היותו בעל שכל מורכב מגופים רבים, ולא אל אחד משאר בעלי חיים

  : זה הסוד המופלא ועיין בו ותבינהו משם, ל"זצ] ם"הרמב[לה הרב האלהי של המורה ג

והוא אחד , הנה נמצא אלהים עמם, ותדע כי כל איש ואיש מהשלימים בגופם ובנפשם ובשכלם
, ומפני היות השפע האלהי רב מבלי חקר, ושפע אחד לכל אלא שיפרדו במעלות, משפיע לכלם



, כשתחשוב העוברים וההוים הבאים ממין האדם, רכפי הנמצא מצד המקבלים שהם בלי חק
יותר מהשפע הנשפע על השמים , היה ראוי להיות זה השפע הוא הקדום לאלוה יתברך

שהם גופים מקבלים שפע והם בעלי חקר ואינו דומה מי שהוא בעל חקר למי שאין , בפרטיהם
שכלי השמים יש והנמצאים מ, כי הנשארים משכלי בני אדם אין להם חקר, לו חקר בפועל

ועל כן היתה ראויה זאת הפעולה המעולה הנכבדת המיוחדת מכל פעולות המציאות , להם חקר
  : להיותה מיוחסת לאלוה יתברך שמו

להיות חלקו בפעולתו יותר ממה שבחר בזולתו מן העליונים ומן , ועל כן בחר השם במין האדם
 הפועל בנו שכל פועל בפעל הוא אדון ועל זה אנו יודעים כי השכל, וזה מצד שכלו, התחתונים

ולא זולתו מן השכלים הנפרדים כולם ואם זה השכל אשר לנו הוא עשירי הוא , כל העולמים
והנה שמו המיוחד לעד נאמן כמו , והוא המיוחד אצל הסבה הראשונה לכל במעלה, הכל

  : שיתבאר

יותו ראשון במעלה ומפני ה, והנה מפני היות פעלו אחרון התיחס שמו אל המספר האחרון
ומפני היות פעלו בדמות הגלגל מתגלגל בסבוב עגול שהוא , התיחס שמו אל המספר הראשון

כלומר חלקי מן האדם שהם אישיהם הפרטים המיוחדים התיחס , פועל באשר היה והוה ויהיה
, והמספר הראשון הוא הקצה הראשון בדמות אדם הראשון, שמו אל המספר האמצעי העגול

והאמצעי שבשניהם , חרון יורה עליו המספר האחרון אשר הוא בדמות אדם האחרוןוהקצה הא
וחמשה וששה מצד , אשר הוא חמשה מצד אחד, אשר יורה עליו המספר האמצעי המיוחד

, הוא בדמות מין האדם אשר בין הפרטי הראשון והפרטי האחרון, וששה לבד מצד אחר, אחד
 והאמצעים שנים כדמות שניהם שגם הם אחד אחד ,ועל זה היה הראשון גם האחרון אחד אחד

ויהיה , ויהיו השנים האמצעיים ראש וסוף, ואם תגלגל הגלגל יתהפך הדבר הנרמז, מדובקים
  : וזה סוד השם הנכבד, וכן מה שהיה סוף ישוב אמצעי, מה שהיה ראש אמצעי

 במשלות מזו התחייב היות האומות מתגלגלות, ודע שמזה המציאות הקודם לאומות וללשונות
והתחייב היות ההשגחה מתהפכת בם בדמות הכרובים ובדמות להט החרב , לזו ומזו לזו

ומתהפכות שם השם התחייב , השוכנים מקדם לגן עדן כדי לשמור דרך עץ החיים, המתהפכת
ולא עוד אלא שכל תנועה , התהפכות הידיעות והצורות ושינוי האומות וחילוף חקתיהם

וחומרי המציאות התדמו , א מתהפכת בדמות הפכי תנועות השם המיוחדהי, סבובית או ישרה
' וכמו שחומר המציאות נמצא בה, והוא האותיות שהם חומר הדבור, אל חומר שם השם

  : מקומות הפה' כן נמצא הדבור בה, יסודות והשמים' והם ד, מקומות

ות במציאות כלליות התחייבו להיות התנוע, ואמנם מפני שהצורות מהן פרטיות ומהן כלליות
וכן תנועות הלשונות , וזה כלו התחייב מהשם שתנועותיו היו גם כן כלליות ופרטיות, ופרטיות

והן ממערב , השלש שמימות סבוביות, תנועות ראשונות' כולן מתגלגלות בצורה שוה בה
 פ שהתנועה הסבובית כוללת"ואע, למזרח ומזרח למערב ונטיותיהן בשני הפיאות ימין ושמאל

, והם ממעלה למטה וממטה למעלה, והשתים יסודיות ישרות, את שלשתן והיא אחת בעצם
נמצא שהתנועות כולן נכללות בסוג , פ שהתנועה הישרה כוללת את שתיהן והיא אחת"ואע

ותחת , והן מינין לתנועה, והם הסבובית והישרה, וחלקיה שתים ראשונות, הסוגים בשם תנועה
כן , ותחת הישרה שתים והן עולה ויורדת,  מערבית ונוטהוהם מזרחית, הסבובית שלש

, כי מהנמצאות בכל לשון התחייבו הנמצאות בעולם, נמצאות בדבור בעצמו בדמותן בצלמן
והמנהיג צריך , ומפני שהתנועות עניינים מקריים צריכים אל מנהיג להנהיגם בעלי החומר

ומנהיג בלתי מתנועע עם , גאחד מנהיג ומתנועע עם המתנה, שיהיה נחלק לשני חלקים
  : שהנקבה בם כצורות התנועות, התחייב להיות באותיות המנוקדות, המתנהג



שגם הם , והם לאותיות ולנקוד כנשמות, ענין שלישי והם הדבר הנקרא טעמים ונגונים
, אלא שתנועתם מקרית ותנועת האותיות עצמית, מתנועעים עמהם בעת שמניעים אותם

ל שהוא נבדל "ר, ת לכל זה מנהיג בלתי מתנועע שהוא מניע הכל מחוץוהתחייב על זה להיו
והוא בלתי , והוא השכל האנושי המניע כל הלשונות, מהם בעצם ומשפיע עליהם בהשגחה

ל השכל האנושי הפועל במין האדם בפעל מצדו ובכח "ור, מתנועע לא בעצם ולא במקרה
שגם היום הוא דבר , ובן לכל מדבראחר היותם דבר אחד מ, הוא אשר שנה הלשונות, מצדם
, כמו שנרמז בסוד הפלגה, והיה סבת זה פזור האומות, אלא שהוא בלתי מובן לכל מדבר, אחד

בתכלית ' והיא ב, כי כשתמצא זאת האומה בהודו וזאת בכוש, וכן ויפץ ומן בלל] בראשית יא[
 ואין זאת רואה ,והלשון של זאת מסכמת לסביבותיה ושל זאת לסביבותיה, הרוחק מחברתה

יהיה זה הרוחק שבין שתיהן במקום סיבה להיות זו בלתי מבינה , לזאת ואין ביניהן משא ומתן
ואין טבעו , ואינו הסכמי, והדבור טבעי, לשון חברתה כי כבר התבאר שהלשונות הם הסכמיות

שאם לא , מכריחו לאדם להוציא לפועל מה שהוא לו בכח אפשרי בדבור והמלאכות כולן
ואינם לו בדמות הבחרות , והם הנמצאים באדם בכח אפשרי, דום לאדם לא ידעם לעולםילמ

על , ואין לו מזה מונע כי אם העדר צורתו לבדו, שהם אצלו בכח חיובי שיצא לפועל, והזקנה
והבנת , אלא מצד טבע וידיעת המלאכות, כן העניינים ההם לא יגיעו לאדם מצד למוד והרגל

ואם לא ימצא מי שיוציאם לא יצאו ,  צריכות אל מוציא מכח לפעלהדבור הם כחות נפשיות
ומפני שהוא , אם ילמדוהו יקבל ואם לאו לאו, ומפני שהאדם בעל שכל בכח לפי טבעו, לעולם

איפשר שיפעל פעל , ואפילו אם לא למד אחר שראה מי שלמד וצייר עניינו, מדמה ענין לענין
ויוליד מהם פעל שלישי , ב פעל אחר אל פעל אחראו ירכי, מתדמה לפעלו במקרה בלתי למוד

  : כי הכל נמשך אחר הענין הטבעי

תדע זו לשונה שלזו וזו לשונה , הם אומות שהן קרובות זו לזו, והנה על זה תמצא ששתי קצות
עד , ואולי יתפשט זה הרבה באומה האחת ומעט באומה השינית או הרבה בשתיהן, שלזו

, או מעט בשתיהן עד שיהיה נכר ההבדל שבשניהם, א זושיחשוב השומע דבריהם שזו הי
  : ואמנם רחוקי הקצות לא יבינו זה את זה

והיתה הסיבה , פ שללשונות קרה בהסכמה"ואע, והנה קרה ללשונות מה שקרה ליסודות
וזה כי , אבל הסיבה היא אחת לשתיהן והיא הרוחק, וליסודות קרא בטבע, הרוחק שביניהן

ועל כן היה קל ,  לחבירו ישוב הם הוא והוא הם בחלקיו גם כןהיסוד שחלקיו קרובים
וכן אויר למים והמים לאויר , התהפכות האש לאויר והאויר לאש בחלקיהם הקרובים

אבל העפר והאש , וכן המים לעפרו העפר למים בחלקיהם הקרובים, בחלקיהם הקרובים
וזה התחייב מן , ם בקירובמפני שביניהן תכלית הרוחק וקל בהמצא, התהפכותם קשה במקומם

וכן קרה ללשונות בעצמן , ראשון לארבעתם בכלל, היות החומר של ארבע היסודות חומר אחד
, ב אותיות"והוא הדבור בכלל שחלקיו כ, מפני היותן גם כן כלן בעלי חומר אחד, בדומה לזה

בר לפי ולד, וכבר גרם הפיזור שקרה לאומה מיוחדת שנפוצה על פני כל הארץ ושכח לשונה
עד שהיה זה סבה להיות כדי שתשוב באחרונה מעלת , הלשון שהיא קרובה לה במבטתה

שכבר יהיה הקבוץ ההוא כולל כל , כשתתקבץ האומה המיוחדת במקום מיוחד, הדבור לישנה
ותהיינה כל הלשונות , ותהיה סבה שכולם ידברו בלשון מוסכם ביניהם, הלשונות אשר בארץ

, חר שהלשון תכלית הכוונה בה להעתיק הכוונות מנפש לנפשא, מורכבות בהרכבה אחת
שלא יחלק , לכשיארך הזמן לא ידעו בעלי הלשון המורכבת אי זה דיבור היה בלשון פלונית

שכבר יקרה היום למי שמדבר לבני , וזה הדבור קרוב למושכל ראשון, הלשון ההוא לשנים
שכל מה ששומעים אינו כי אם ומרגילים בכך שהם יחשבו , ביתו הקטנים בשתי לשונות

פ שהיה צריך להאריך יותר בסתרי הלשונות והיינו יכולים לגלות בענייניהם "ואע. בלשון אחד
כדי לאמת ענייני , אלא שהיינו צריכים אל אריכות דברים ואל הקדמות רבות, נפלאות



ור זה הנה מספיק עד כאן במה שאמרנו בם בכלל לפי כוונת קיצ, סתריהם במופתים ברורים
  : החבור

  : כולל סוד הלשון המובחר שבכל הלשונות' בסימן נ' חלק ל

ובארנו שהשפע אלהי מניע את כולן והיא סבת , והנה כבר הודענו עניינים כלליים בלשונות
צריך אם כולן אצלו שוים או , ואחר שהוא כן, והוא המוציא אותן מן הכח אל הפעל, מציאותן

וגם הם שוים , ולותיו ונאמר שידע הוא שהם שוים אצלו מצדוואחר שכולן הן פע, בלתי שוים
, אשר הוא הנותן בו צורות פרטיות, אחר שחומרים הוא הדבור הכללי, אצלו מצד מציאותם

אלא שההבדל בין , וגם אחר שההשגה שוה הכל שוה, והם ההשגות המשכלות מהדבור
וידוע שכל , אשר בין מכתבםובדמות ההבדל , הלשונות יהיה כדמות ההבדל אשר בין האומות

היא נכבדת יותר אצל , אומה שהיא בעלת תורה ומצות וחקים ומשפטים צדיקים יותר מזולתה
היתה יותר רחוקה , וכל מה שהתרחקה האומה מן הדת הכללית הנרמזת, מי שמשפיע על הכל

וכבר , שהוא השפע האלהי המניע הדבור הכללי, ממי שהוא סבה ראשונה להשפעת הדת
ואין שום , רסם באומות שאומתינו היא האומה הראשונה אשר קבלה תורה מפי הגבורההתפ

ואם כן מי , ומה שהכל מודים בו והתפרסם כבר אין צריך להביא עליו ראיה, אומה מכחשה זה
כ מעולה אצלו משאר הלשונות "לשונו ג, שעניינו היה אצל המשפיע מעולה משאר חבריו

וכמכתבה יטה לכתוב כל , דבר אתה כל מה שדבר, יוחדתוהעד שבלשונה שלאומה הזאת המ
בין יהיה הדבר , ולא עוד אלא שמה שנאמר שנכתב על ידו על שני לוחות אבנים, מה שיכתוב

הנה נכתב , או האחד מהם, ויהיו שניהם אמת, בין יסבול הנגלה והנסתר יחד, כפשוטו לבד
אבל ראה האומה , אומר אמת היהואם יאמר , שהקבלה נמשכת עד היום קיימת, בלשון הקדש

ובא ומנעום , והחליף חקיה ומצוותיה, והחליפה באומה אחרת, בלתי ראויה לאותה המעלה
, הנה האומר דבר זה הוא בעיניו מורה על מעלתה ועל מעלת מכתבה בעל כרחו, והסיר מכתבה

ת היום מפני ראותו חסרון שלשת המעלות הנזכרו, בא והקשה עליו, ואחר שהודה על העיקר
לא , כי אם היינו מכחישים המורגש, וגם אם לא נקשה עליו בענין החסרון המורגש, ממנו

פ שהמושכל קודם למורגש "ואע, שהמורגש קודם לו בטבע, היינו יכולים לאמת המושכל
שהיום שלשת המעלות , אבל גם נודה על האמת, כמו שהתבאר בדרכי חמש הקדמות, במעלה

רק הדבר דומה למי שהיתה אצלו , דרך חלות אחת מהן באחרתאבל לא על , חסרות ממנו
ובתוך הזמן שהיה מורה לבנו דרכי העושר כדי , והיה רוצה להנחילה לבנו, מרגלית נחמדת

בא הבן והכעיס , כמו שהיא חמודה בעיני אביו, ותהיה נחמדת בעיניו, שיכיר מעלת המרגלית
דם כדי שלא יפסיד בנו ירושתו אם ישוב מה עשה האב לא רצה לתת המרגלית ביד א, את אביו

ואם ישוב , כי אמר אם לא ישוב בני איני רוצה שיירשנה, אבל השליכה בבור, וירצה את אביו
וכשישוב מיד אעלנה מן הבור , וכל עוד שלא ישוב תהיה גנוזה בבור, איני רוצה שיפסידנה

וכל , את הבן בכל יום ויוםוכל עוד שלא שב היו באים עבדי אביו והיו מכעיסין , ואתננה לו
והבן לא היה חושש כי לא נודעת אחר זמן כל , אחד מהן היה מתפאר שאדוניו נתן לו המרגלית

כשראו עבדי אביו , עד ששב ומחל לו אביו והעלה המרגלית מן הבור ונתנה לו, כך הכעיסוהו
 עד שימחול והיה להם הרבה לעשות עמו, כך מיד נפלו על פניהם ובושו משקריהם לפני הבן

שאין לנו פה , החליפנו בם' כן קרה לנו עם האומרים שה, להם הכעס שהכעיסוהו ברוב פיוסים
ואמנם בשובינו ובהשובו גם הוא , להשיב כל זמן שאנו בלתי מרצים את השם באשר חטאנו לו

ואשר שברו וקבלו , את שבותינו' ייבושו מביישנו מפנינו בראותם אשר שב ה, את שבותינו
ומפני שאין אנו עדין היום באותה , ואנו לקינו בעוונותינו ונמרקו עד כלותם, ן היהדמיו

עדין המחלוקת במקומה עומדת למי החמדה , המדרגה שאנו מצפים לעלות אליה בכל יום
עד בא המכריע הדולה המרגלית מהבור ויתננה לאשר יחפוץ לנו או , והאמת הלא אם לצרינו

ותשוב החמדה לבעליה הראויים לישר אותה , הביאורואז יתברר האמת תכלית , להם
ותבטלנה המחשבות המדומות , ותסור הקנאה והקטטה והמחלוקת והשנאה', הנקראים בעם ה



ויראה כל איש ואיש את כל אחד ואחד מאישי המין כאלו הוא חברו וחברו הוא , מהלבבות
כל חלק מהם אצלו הוא ו, עצמו כמו שהאדם רואה כל אבר ואבר מאיבריו שהאחד הוא זולתו

כי כלם ', ולא ילמדו עוד איש את רעהו לאמר דעו את ה, ואז ישוטטו רבים ותרבה הדעה, הכל
כמים לים מכסים ' כי מלאה הארץ דעה את ה, ם"ם לי"למקטנם ועד גדולם כמי' ידעו את ה

מה ועל כן נודע , ואחר שהדבר הוא כן הכל מודים שמבחר כל הלשונות מאז היא לשון הקדש
והנה גם הטבע , מה שלא נודע לזולתם מאישי מין האדם, המפורש' שנודע כה לנביאים בסוד ה

כמו שבחר בערבות מכל , בוחר בדבר אחד מיוחד מכל פרטי העניינים' גוזר עוד שיהיה ה
ה בעולמו ומכולם לא בחר כסא כבוד "רקיעים ברא הקב' ז] ב, חגיגה יב[כאמרם , הגלגלים

  : והוא השביעי אלא ששם ערבות משותף, תלמלכותו אלא ערבו

והנראה מהיסודות שהאש מובחר , בחר בשמש מכולם' והנה הנראה מכל כוכבי השמים שה
ומהאילנות שהתמר , והנראה ממיני המתכות שהזהב מעולה מכולם, מכולם ולמעלה מכולם

עולה ומהמעופפים שהנשר מ, ומבעלי חיים השוחים שלויתן מעולה מכולם, מעולה מכולם
ומכולם , והאריה בבריים הנקראים חיות, ומההולכים בבייתים הנקראים בהמות, מכולם
הנה כבר התבארה , ומשבט לוי הכהן הנביא, ומישראל שבט לוי, ומהאדם ישראל, האדם

  : שמבחר כל הלשונות היא לשון הקודש, הכוונה במה שרצינו להודיע בזה החלק השלישי

   

  :'ל'א'ו'מ'חלקיו חמשה וענייניו חמשה והשם ש' פ'ע'ס'נ'מסימני אותיותיו ' החלק הד

  : כולל יצירת האדם' סימן ש' ענין א' חלק מ

האחד עולם והשני שנה , ב אותיות"העיד ששלשה דברים נבראו עם כ] ד"ג פ"פ[ספר היצירה 
ד "כוכבי לכת נבראו בבג' וז, ש"והעולם הוא אש ומים ורוח ונבראו באמ, והשלישי נפש

והשנה , הרי זה כלל האדם ופרטיו סתם', ק'צ'ע'ס' נ'ל'י'ט' ח'ז'ו'ב מזלות נבראו בה"וי, ת"כפר
ימי ' ז, ש גם כן"שנבראו מן אש ומים ורוח באמ, נבראה מן העולם היא חום וקור ורויה

ב "ו מן יב חדשי השנה שנברא"וי, ת גם כן"ד כפר"כוכבי לכת בבג' בראשית שנבראו מן ז
והנפש נבראת מן , והרי זה כלל השנה ופרטיה סתם, גם כן' ק'צ'ע'ס' נ'ל'י'ט' ח'ז'ו'מזלות בה

ש כמו "והיא ראש ובטן וגוייה שנבראו מאש ומים ורוח באמ, העולם בשנה הכללית ובחלקיה
ב מזלות "בי] בנפש [ב מנהיגים "וי, כ"ת ג"ד כפר"כוכבים בבג' בז] בנפש[שערים ' וז, כן
והשנה וכל חלקיה הם , והעולם וכל מה שנברא כן הוא עצמיים, כ"ג' ק'צ'ע'ס' נ'ל'י'ט' ח'ז'ו'בה

עוד נבראו מהאמות הנקראות אבות ] ג"ג מ"שם פ[ואמנם , והנפש וחלקיה הם גופיים, מקריים
אלא שהשמים , וגם שלשתם גופים, והם שמים וארץ ואויר, ושרשים ויסודות שלשה דברים

, והאויר בינוני משותף כדמות הרוח, והארץ ועכורה כדמות המים, דמות האשפשוטים וזכים כ
ולב בנפש כמלך , וגלגל בשנה כמלך במדינה, תלי בעולם כמלך על כסאו] ב"ו מ"שם פ[והנה 

פ "והנה התלי כדמות בריח כשראשו במזל אחד זנבו בשביעי לו חלק בחלק מן ק. במלחמה
, לבו מכריע ביניהם, זנבו חובה, ראשו זכות, בהםפ מעלות משם מעלות שהגלגל נחלק "לק

והנפש הוא כח אחד נוסף , והאמצעי מכריע ביניהם, והנה הגלגל כדמות עגול בעל שתי קצוות
והכח ההוא משכנו בלב והוא , ומניע את הגוף בעצם ומתנועע עמו במקרה, על מהות הגוף

והדם הוא ,  עומד בכח הדםוהלב הוא, כ נקראת דם"והנפש ג, צורת הלב ועל כן נקרא לב
גם , ועל כן אדם עם דם קרובים בענין גם דמיון מכללם, הדבר הראשון אשר נתהוה באדם

וכל אחד מאלה נבדל בעבור ענין מזולתו וגם התיחד עמם בעבור , אדמה גם דמות ודממה
  : רמזים



, והוא קרי שהוא שם שכבת זרע והוא זרע לבן, והנה ראשית מציאות האדם הוא מקרה
והרמז , והלובן הוא מקרה והוא סוד השלג הלבן, ובהיותו זרע נשתתף בשם עם כל זרע

אלא שזה מיוחס בשם אבן וזה , ובעליונים כמראה אבן ספיר דמות כסא, כמעשה לבנת הספיר
שהוא חומר קל , ויחס הלבנה יחס חלוש, ומי שנתבלבל דבורו היה לו הלבנה לאבן, בשם לבנה

והיא , והוא דבר מחובר בפעולה מלאכתית,  להשתנות ולהפסדלהתפעל ולהתהווה וקל
ויחס האבן יחס חזק שהוא חומר קשה , והוא יחס החומר הראשון התחתון, הנפעלת בידי אדם
ופעולתו בלתי , והוא דבר מחובר בפעולה טבעית, וקשה להשתנות ולהפסד, להפעל ולהתהוות

י "וכבר רמזם הנ,  הראשון העליוןוהוא יחס החומר, מורגשת ובלתי מדומה אבל מושכלת
ויהי כל הארץ שפה ] א, בראשית יא[, במקום שהורה עליו סוד צורת ההשגה האנושית לאמרו

וכשהכוונה , שבא להורות שההשגה נמצאת באדם בכח הדברים שבו, אחת ודברים אחדים
, עתוההדבריות שלמות בלתי חלוק ד, שוה בכל כחותיו שהם נשפעים ממנו ההשגה אחת שוה

, ועוד רמזו שאלה הכחות יש להם תנועה במקום האור, וזהו סוד שפה אחת ודברים אחדים
ורמזוהו , ויהי בנסעם מקדם וימצאו בקעה] בראשית שם[וזהו אמרו , ומשם יש להם ירידה

והוא אור השכל המיוחס אל , באמרם בנסעם מקדמונו של עולם] ז , מדרש רבה לח[ל "רז
וימצאו בקעה בארץ ] שם[והנה שם המזרח קדם ואמרו , לעולםהמזרח שמשם האור יוצא 

ואני קבלתי בו שהוא , את מצרים' דרש בו ארץ שננערו שם מימי המבול מן וינער ה, שנער
שלא , ועל כן אמר וישבו בה, רמז לשוב הכחות המושכלות אל הנערות במקום ששם הנערות

על כן קרא שמה בבל כי שם בלל , הדבריוהוא זמן בלבול הכח , מדרך הילדות והשחרות' זזו ה
  : שפת כל הארץ ונפסדה הכוונה הראשונה מההשגה' ה

, והקבוץ סבתו הסדר השכלי ושמיעת הכחות זה לזה, ועל כן אמרו שיזמין מחשבת הקבוץ
ואחר שהורחקה , אך הפזור הוא בהתהפכות הכוונות והדיעות, והמשך זה אחר סדרו של זה

איך יתכן לבנות מקומות , ם הלבנה לאבן והחמר היה להם לחומרותהי לה, מהם השגת האמת
והוא , והמגדל שהוא מקום המושל עליהם, הקבוץ שהם העיר שהיא מקום כלל כל הכחות

והורה , ומגדל וראשו בשמים, כמו שרמזו באמרם, מקום הכח הדברי אשר התיחס אל הראש
ומפני שהמשיג אין ראוי , ץשאם נפל בלבול בין הכוונות לא יתכן לעולם להשלים החפ

שזו היא עבודה , ולא לבקש ההשגה כדי לקבל ממנה גמול, שיחשוב בהשגתו לעשות לו שם
ובלתי , והעניש הכחות על זה לבלתי שמע זה לזה, גוזר השכל לבלתי השיג כלל, שלא לשמה
הנה נרדה ונבלה שם שפתם אשר לא ישמעו איש שפת ] שם [ועל זה נאמר , התקבץ יחד

  : אותם על פני כל הארץ וזה כלו' ויפץ ה] שם [ומיד הענישם באמרו , ורעה

שהנה אחר שאין הדבר מכריח אותנו , פ שרמזנו בסתרו אין המקראות יוצאים מידי פשוטן"אע
נאמין תחילה הפשט כאשר הוא כשאין מונע שם , ואינו כפשוטן בשום פנים, להאמין שזה משל

שכל מה שנדרש על דרך , מה שסובל על דרך הנסתרואחר שזה נדרוש עליו , לי מכחישו
שהנגלה , הנסתר מורה על חכמה יותר עמוקה ויותר מועלת לאיש המיוחד מהוראת הנגלה

וזה אינו מועיל , שאין להם שקול דעת להבדיל בין האמת והשקר, נכתב להועיל לכלל העם
, ם אחר שנולדושאם מתו אלף בני אד, לבעל הדעת המבקש ההצלחה המיוחדת בכח הדברי

מהם על דרך גמול ומהם על דרך , וקרה לכל אחד אלף מקרים בזמנו, והיה כל אחד אלף שנים
, ואלה עלו ואלה ירדו, ומהם בלתי עונש גם כן, אבל מקרים גמורים, עונש ומהם בלתי גמול

לזה המיוחד היודע כבר דרכי הנהגת המציאות ולפיכך , מה תועלת בכל זה הספור ההמוני
  : ועונה אל מה שהוא בו,  לדברים ההם דרך תועלת לו בםמבקש

, גם יודע שהמחבר כוון להשלים שתי הקצוות בדבריו במקום שאפשר לעשות כן בזה הנרמז
שהנה יש לנו עדות מורגש מהפיזור של האומות ומשנוי הלשונות יש לנו עדות מושכל שהענין 

בהשגחה על ' נש והגמול הבאים מהוהתועלת הכללי בזה הוא לדעת דרכי העו, היה כמשפטו



ואמנם התועלת הפרטי , לפי מעשיהם ולפי דבריהם ולפי מחשבתם שלשתם נכללים פה, הכלל
אשר שם גמולו וענשו ושאר הגמול , הוא להשיג הנסתר הרמוז אליו בהשגות, למיוחד בזה

נין בתוך ולא כללנו זה הע, שאילו נפשיים ואילו גופניים, והעונש אצלו פחותים כנגד אלו
שזה החיבור לא חובר כי אם , אלא לעורר דיעות המשכילים אל אמיתת הדברים, דברינו אלה
ומפני , יתברך בפועל' שקבלו הקדמות כלליות בקבלה התוריית המיוחסת אל ה, לבעלי שכל

ולצאת לפעל עם , המוכן לקבל המושכלות, שדברינו היו בענין יצירת האדם והכח הדברי שבו
על כן כללנו , והוצרכנו להודיע סוד חומר היצירה, משפיע עליו בעודו בעל חומרשפע השכל ה

  : בתוך עניינו סוד דור הפלגה בכלל על דרך הערה ובדמות רמז קטן

ושיוכללו בו כל הכחות , ונשוב לומר שהיצירה האנושית גזרה להיות האדם סוף כל נוצר
וגם נחלקו להיות כל אלו , הם שכלייםמהם טבעיים ומהם רצוניים ומהם מקריים ומ, מקובצים

ומה שהם אצלו בכח , וגם היו לו אלו מהם בכח ומהם בפעל, קצתם רוחניים וקצתם גופניים
  : נחלקו לחלקים שנים ראשונים והם כח קרוב וכח רחוק

או בלתי גוף , גוף או כח כגוף, ואמנם מציאות האיברים יורו על מציאות פועל קרוב או רחוק
וכן כל דבר נמצא מורגש או מושכל הוא מעיד על , כי זו חלוקה הכרחית, וףובלתי כח בג

  : מציאות ממציאו ופועלו ומורה על מהותו

אחר העיון הראוי ואחר שזכרנו שכל המציאות נכלל בצורת האיש הזה הפרטי השלם בדעתינו 
ויספיק , בפרטיוועל כן נחקור על עניינו לבד בכללו ו, ידוע שממנו נדע כל המציאות, כל עניינו

והוא , ונאמר כי מצד היות זה הנברא האחרון, כאילו חקרנו הכל אחר אשר הוא כולל הכל
והוא הכל על , שהוא הנמצא הראשון, דומה לקונו יתברך, הכל על דרך תכלית כל ההרכבות

עד שאי אפשר , והגיעם עד כי שהוא בתכלית הפשיטות והיחוד, דרך תכלית התמעט ההרכבות
ולא על , שיטות ואחדות אשר אין בעצמו שום הרכבה בעולם לא עצמית ולא מקריתלהיות פ

וכל הנמצאים נמצאו , ולא על דרך התיחס דבר אחר אל עצמותו, דרך התיחסו על דבר זולתו
, וכולם אפשרי המציאות בבחינת עצמם ומחוייבי המציאות בבחינת סיבתם, מאמיתת המצאו

ומפני זה היה ראוי שהוא יתברך ישגיח באדם , ו לבדווהוא מחוייב המציאות בבחינת עצמ
והינו האחד מצד הדבר הפשוט , ויהיה הוא המכריע בין צדדיו השנים, בשני הצדדים בהכרחי

והוא , והצד השני מצד הדבר המורכב אשר באדם, והוא הכח הדברי הנקרא נפש, אשר באדם
ומפני , והוא נבדל מהם, יהםוהמכריע ביניהם הוא השכל המשפיע על, החומרי הנקרא גוף

וכן המחשבה נחלקת לשתים בשניהם , שהדבור משותף בשניהם בגוף ומשותף בשניהם בנפש
  : וכן המעשה נחלק לשנים טוב ורע, ואחת גופנית דמיונית, אחת רוחנית שכלית

והם אמת ושקר טוב ורע ברכה , והנה הדבור הנמצא בפה נחלק לששה חלקים שהם שש קצות
ושמו אמצעי בין האמת והשקר , בר אמרו הקדמונים שגם אלה יחלקו עוד לחלקיםוכ, וקללה

שידוע כי אין אמת יותר כאמת ואין , ועוד חלקו המעורב לחלקים, והוא שקראוהו המעורב
ויש קרובים אל האמת ורחוקים , אבל יש דברים שאינם אמת גם אינם שקר, שקר יותר משקר

אשר , מפני שהאמת והשקר שתי קצוות, קים מהאמתמן השקר ויש קרובים אל השקר ורחו
על , והשקר בלתי נמצא, פ שהאמת דבר נמצא"ואע. אין אחריהם קצה ממינם והם שתי קצוות

וקראו הקצה האחד , ונחלק גם הוא כרוחק ובקירוב אל אחת, כן המעורב היה אמצעי לקצוות
ורובו , וחלקיו רובו אמת, והאמצעי חציו אמת וחציו שקר, כולו אמת והקצה השני כולו שקר

ואמנם החלוקה שאינו לא אמת ולא שקר אינו מדין החלוקה הזאת וידוע שהדבור הוא , שקר
כמו שנזכר בדבר יוחס לדיבור שם אמת מצד , ואם הוא נמצא כמציאות, המודיע על דבר נמצא

 ההוא ואין לדבר, וגם יתכן שהדבור יבוא להורות על דבר שהוא נמצא, הנמצא שהורה עליו
מפני שלא הורה עליו הנמצא כמו , ואז יוחס לדבור ההוא השקר, שום מציאות כפי הדבור



ויהיה האחד נמצא והשני , ומה שיהיה הדבור נחלק להורות בו על שני נמצאים, שנזכר בדבור
וכן , וחציו שקר מצד הנעדר, ויהיה חציו אמת מצד הנמצא, יוחס הדבור בם לחציים, נעדר

' וכן הטוב והרע והברכה והקללה יובנו מהנז, יהיה הכל לפי הנמצא והנעדרברובו ובמעוט 
, וכן המחשבה מעצמה אבל המעשה כולל טוב ורע, בדמות האמת והשקר וחלקיהם, בדבור

כאמרך פלוני כתב ספר פלוני שאמר , אבל אין אמת ושקר נופלים עליו בעצם כי אם במקרה
אם היה הפועל הרמוז , ין אל הפעל ואל הפועלכלומר שחוזר הענ, בזה אמת או שקר במקרה

אינו נופל , אבל אם האמר פלוני עשה מעשה פלוני, אם הנפעל אם לאו, ממעשיו על ידי הפועל
וחוזר אל המעשה , אבל האמר טוב עשה או רע עשה, על זה הענין אמת עשה ואפילו אם עשהו

נמצא אם נמצא נופל עליו ואמנם על ה, גם אל הפועל שעשה טוב או רע, שהוא טוב או רע
כי אם על , ואם כן אין אמת נופל, ונופל עליו אמת שהוא בצורה כך או להפך, אמת שנמצא

ואמנם על המציאות , גם אין שקר נופל כי אם בהפכם. עצם הנמצא ועל תאריו הנמצאים
 ובא עליו הוראה המציאות ההכרחי, הכללי בא עליו ענין מורה על היותו טוב מפני הפעולה

וירא אלהים כי טוב ] בראשית א[באמרו , וגם התיחסה הפעולה אל כוונת מכוון, שהוא האמת
וזה , לא זכר כי טוב, שהוא נמצא בלתי כוונת מכוון, ועל כן כאשר הגיע הדבר אל הוראת דבר

שהרי , ואמרו ויהי כן', ואל יטעך אמרו יהי רקיע בתוך המים וכו, סוד גדול מובן מן היום השני
רה על כוונת מכוון שהעדר אמרו כי טוב לא קרה אלא מפני דבר שנמצא מתוך שני מיני זה יו
ונהיה נגלה בין מים , והוא דבר מתחייב ממציאותו הרקיע אחר שהתגלה מציאות, המים

, והדבר ההוא הרמוז ביום חמישי שהוא יום משותף ליום שני, העליונים ובין מים התחתונים
והרמז תנינם , וכבר נולד ונברא הכח מיום שני, תולדות המיםובחמישי , שבשני פעלג מים

והרמז עץ , מי שהשלים לא טוב להיותו טוב ועם הטוב השתתף הרע, ל נברא"כתיב ומה צ
ויבא גם השטן בתוכם בלתי , ורמז שני כיון שנבראה אשה נברא שטן עמה, הדעת טוב ורע
, והטיל בה כח בלתי נקי ובלתי טהור, ובא על חוה אחר היותו עמה לא עליה, מכוון בביאתו

הוא טפה סרוחה היא כי הוגלדה טפה , והוא מקרה הוא מקרה לילה קרי שמוליים זוהמא
וייצר אותו , כי טפה סרוחה סופה חרטה, וזה הסוג יגלה לך כח חרטום ואשף וכשדי, האמצעית

  : והרמז הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב ואור כשדים ידוע, בחרט

הסתכל בנבראים ובאותיות שכבר נבראו , ה שרמזתי אם תרצה להשיג השגות אמיתיותולפי מ
ובנקודם ובטעמם ובתנועתם ובשמותיהם ובמספריהם ובחלקיהם ובחלקי חלקיהם , הנבראים

ואי אפשר , ודעת אלהים' ובהרכבתם הראשונה ובמוכפלת פעמים רבות ואז הבין יראת ה
והוא שראשו בדמות , לחכמה אבל הרמזים מספיקיםלהאריך בסוד יצירת האדם כי אין קץ 

אשר ממנו נברא ובו , ומבטנו ולמטה הוא כדמות עולם התחתון, הגלגלים ומה שלמעלה מהם
ועל כן בזכר המושל והרוכב , ז"נוצר בסתרי גלוי עריות ובסוד שפיכות דמים ובעובדת ע

 ושפיכות דמים וגלוי ז"שכולל שלשתם ע, שהוא פועל זה הפעל בנפעל באיסור ברית מילה
לכרות , איתנו שאנחנו זרע אברהם אוהבו וזרע יעקב עבדו' וזו היא הברית שכרת ה, עריות

, שבא לנו בעת בריתנו ממציאות העולם התחתון, עבירות החמורות שבתורה' ממנו אלה ג
אלא שהטבע מכריחו , כמו שאין לאדם חפץ במה שמוציא ממה שאכל, אשר אין לשם חפץ בו

, שיזכור מברית מילה שאתו, שאם יבוא אדם לעבור אחת מאלו העבירות,  הברית לזכרוןובאה
. ימי היצירה ואחריה כל הנבראים בם' שכבר יש עליו עדים שבעה עליונים ראשונים והם ז

, שהוא היום בו נברא ובו נולד, ימים והוא השמיני' ועל כן היה יום זמן הברית אחר גלגול ז
פ "ולו היה ביום בריתו אע, ולו היה לפני זה לא היה ביום בריתו, את בריתווהוא יום ברייתו ו

, והיה ראוי שלא יהיה נדון ביום מן הימים, לא היו הנבראים עדים עליו, שלא היה יכול לסבול
ולו , והיו לו עתים לחטוא בהם והיה נצול בם מעונש, והיה נצול במקום ממקומות המציאות

' לז' והמציאות גלגולו מז, ו לילידה" היה צריך להיות עוד ביום טגם כן, ימים' היה אחר ח
נחלקים אלה לענין ' והז' והשם שבם דן עולמו והיו הז, ספירות המתגלגלות במדות' בסוד ז

  : ואלה לבטלה



כי הם על , במילה ידועים מסוף החלק השלישי של המורה ודעם משם] ם"הרמב[וטעמי הרב 
ואעידה בם את ' ה] כח, דברים לא[ואמנם על זה אמר ,  ונכבדתוגם היא מעולה, צורה אחרת

ספירות הידועות ' עבירות באו להורות על ג' והנה אלה הג. השמים ואת הארץ וכל הנמשך לזה
ושלשתם מורות על , והם הם החכמה והבינה והדעת, שהם המחשבה והחכמה והבינה, בקבלה

והבינה גוזרת לבלתי , ז"לבלתי עבוד עכי החכמה גוזרת , מה שראוי להאמין בשם יתברך
שפוך דמים ממי שנברא בצלם אלהים והדעת גוזרת לבלתי גלות ערוה להחליף כח בכח נכרי 

, שהטבע האנושי גוזר שהאדם ואשתו בדמות המין כולו וכל איש במינו, וזר שהוא בלתי מינו
, עת שהוא אחר הטבעוזהו זר אצל הטבע כל שכן אצל הד, ואם מחליף דומה למין שממיר מינו

והשם כרת ברית לבלתי התקרב אל הזר , וזולתו זר אצלו, וזוגו הוא בדמות עצמו ובשרו
וכל זר לא יאכל , ]יג, ויקרא כב[ועל כן רמז בפסח הבא להבדיל בין הדמים , ולברוח כן הערל

והערל , והזר הקרב יומת] ז, במדבר יח[וכל ערל לא יאכל בו ובקרבן ] מח , שמות יב[וכן , בו
] טז, דברים י[ועל כן צוה מבואר , והסוד כל לב אטום מלקבל הוא זר אצלו, כזר אצל השם

, ]ו, דברים ל[ובא בענין התשובה שהיא סבה הגאולה וסוד הקבוץ , ומלתם את ערלת לבבכם
ואמרו , אלוהיך בכל נפשך למען חייך' אלהיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את ה' ומל ה

, ומילת הלב סיבת חיי העולם הבא,  יורה על היות המילה הנגלית סבת מילת הלב,למען חייך
  : ללב ולנפש האוהבים את השם

  : ב אותיות"כולל כ' סימן מ' ענין ב' חלק כ

, ת"ד כפר"כפולות בג' ש וז"אמות אמ' ג, ב אותיות יסוד"כ] א"ב מ"פ[כתוב בספר יצירה 
, ב אותיות הן הן שבהן נברא הכל"כתוב שאלה כושם , ק"ס עצ"י לנ"ז חט"הו"ב פשוטות "וי

ב אותיות חקקן חצבן שקלן והמירן וצר בהן נפש כל ייצור וכל העתיד "כ] ב"שם מ[כאמרו 
, קבעות בפה בחמשה מקומות, חצובות ברוח, ב אותיות חקוקות בקול"ועד אמרו שם כ, לצור

א "שהן קבועות בגלגל ברלואמר , וזכר מוצא כל אחת מהם לפי מצואיתו, וזכר מקום מבטאן
, ל"הנה המחבר ספר יצירה יהיה מה שתרצה ז, ומשם תבין השאר, שערים וכל מה שמשך לזה

ל גלגל "ר, ב אותיות הם יסוד הדבור והוא גלגל עשירי"שכ, להודיע ליראי השם ולחושבי שמו
 לכל וקדם, והוא גלגל ראשון במעלה, האותיות והוא הגלגל המעולה שבכל גלגלי המציאות

ועליו , וכל העליונים והתחתונים מנהיגים על פיו, והוא גלגל התורה והמצוה, גלגל במציאות
וכבר קראו בעל הספר ספירה . בדבר השם נעשו וברוח פיו כל צבאם] ו , תהלים לג[נאמר 

וגם , ואמר קול ורוח ודבור זו היא רוח הקדש, ואמר אחת רוח אלהים חיים, אחת ראשונה
מפני שהדור הראשון , באמרו שתים רוח מרוח שתף שם רוח לשני ענינים, ניתקראו ספירה ש

ויהיה ] ז, בראשית ב[וסוד . והדבור השני החיצון הוא הכח הדבורי, הפנימי הוא רוח הקדש
חיות אש ] יחזקאל א[ומזה תבין סוד , תרגום והיות באדם לרוח ממלא, האדם לנפש חיה

, ל פוסק מהתנועע"ש ממהר התנועה מ"ל ח"ש מ"ח, ממללות ופעמים חשות ופעמים ממללות
, ל מדבר סימן מלות חבר סופיהן תמצא בונות"מ, ן ומחשבה"ש בו"ש שותק סימן ח"וכן ח

אשר ברוח השני הנברא ] שם [ושם נאמר , רמז שתי אבנים בונות שני בתים וכן כולן
העשר הם העקר והנה הורה בדבריו כולם שהספירות . ב אותיות"חקק וחצב כ, מהראשון
ב נתיבות פלאות "ושני העניינים שקראן ל, ב אותיות"והקרוב אליהם במציאות הם כ, הראשון

ה "ודע כי שם י, ואני אעוררך על זה הסוד, ה צבאות שמו"ה יהו"ואמר שבהם חקק י, חכמה
אותיות וזה ' אלא שזה בין ב, גם המלא הוא עצמו, הוא השם המעולה והנכבד שבכל השמות

כך ראוי שתפריד חציו האחרון מהכל ויהיה , וכמו שנכתב הראשון חצי השם. אותיות' בין ד
ה וזה חציו האחרון "ויהיה האחרון ו, ה וזה כולו"ויהיה האמצעי יהו, ה וזה חציו"הראשון י

אלא שנתגלה מחבורם ומפירודם סוד , ואז הכל שני שמות שלימין, הנשאר מהחצי הראשון
וכתבהו בצורה זו שני החצאים נפרדים ואמצעי , הנקרא בזה השםהעניין המורה על השורש 

חבר , ה"ה והו"יהי' ד' אותיות בחלוק שוה ד' עתה חלקם לח, ה"ה ו"ה יהו"מלא מחובר כזה י



ותמצא שהיה כתחילה , עוד חצי האחרון אל חצי הראשון ושים האחרון ראשון והראשון אחרון
חבר , ה"חברם ותמצא והי, ה"ה י"וף לראש ווהרמוז הנהפך מראש לסוף ומס, ה"ה ו"כן י

ה "אותיות ותמצא סודם יהי' ד' תיבות בני ד' השנים הראשונים עם זה השלישי ועשה מהם ג
ותמצא הסוד , אותיות אחרונות ושימם בראש התיבה הראשונה' עוד קח ב, ה"ה ויהי"והו

כי לפנים , בזה המקוםודי לך בזה הרמז המופלא , ו מפה"ו מפה ו"ו, ו אותיות"מפורש כן ו
  : ש"יושלם זה הסוד יותר רחב בע

להודיעך כי ראשית מעלות השמות שאינן נמחקין היה זה השם , ואמנם היתה זאת ההערה פה
ואולם מה שביניהם , ובעל הספר חבר הראש עם הסוף, וסוף המעלות הוא שם צבאות, הנכבד
והנה חבור אל , וה הם מענין אלהיםוהנה אל גם אל, והם אדני אלהים שדי, מעלות לבד' הם ג
גם , ה בהקדש בצורת הפוך בענין אלוהי"ל עם י"וחבור א, ה"ה נתקדש והוא כפל אהי"עם ו

ויש , ה"והוא כפל יהו, וברמז ובאלהי יעקב, וסודו נעלם בשם אליהו, ה נתקדש גם כן"ל וי"א
כם יודע סוד שם כי מדר, לחצאים נפלאות וכן לחלקים וכן לכללים ולחבורים ולפירודים

והיו , אותיות בשתי המעלות והם אלהים צבאות' וכבר עלה השם לה, המפורש על אמתתו
שהם , י"וכל שם מיוחס לשם לא ימלט מהיות בו אות מאותיות אהו, עשרה' עשר ועל כן י

  : ומהם חובר שם הקדש העצמי, ארבע אותיות הכח ונקראו אותיות ההעלמה

, למטה והפרש ביניהם הפרש מעט כאלה אלהים' למעלה וה' ת הועוד כתובים אותיות הנזכרו
ומסוד זכרים ונקבות , ואם תמצא כח שכלי בקדקדך בקלות רב תבין סודותיה צבאות מפרשים

תדע שהכל תלוי , וגם ממה שתשמע אחר זה, תתעורר אל ענינים נרמזים בם וממה שרמז לך
  : ב אותיות הקדש"ספירות בלימה ובכ' בי

  : כולל חילוקם' סימן ו' ין גענ' חלק ס

והם , ראשונה' היה משולש מן ג] א"ג מ"פ[הנה ענין חלוק האותיות הרמוז בספר יצירה 
ב שלישיים והם "י] א"ה מ"שם פ[ומן , ת"ד כפר"שנים והם בג' ז] א"ד מ"שם פ[ומן , ש"אמ
א "דר אלפונלקחה אות ראשונה מהם לפי ס, וזה החילוק לפי היצירה, ק"ס עצ"י לנ"ז חט"הו

כי לפני אחד , והוא בראשית כל מספר שאין לפניו מספר, א ישרה והושמה ליסוד ראשון"בית
היו , מעלות שהם במציאות יסודות וכוכבים ומזלות שמהם נברא הכל' והג, מה אתה סופר

כי , מספרים יתגלגלו בגלגול עונה זה לזה' מפני שאלה הג, בדמיון האותיות נחלקים כך
פעמים ' וג', הרי ט' פעמים ג' כיצד ג, תמצא סוד התחלקם', ספרים האלה על גהמ' כשתרבע ג

' חלק ו, ל"ו הרי לו"עם ל' חבר ל, ו"פעמים הרי ל' ועוד ג', א הרי ל"עם כ' חבר ט, א"הרי כ' ז
י "פעמים א' והם ו, ספירות' אותיות שהם י' כסוד י, ה"ה ויהי"ה הו"וסודו הי, ל"הרי גלג' ג' לג

' והם כ, כ"ו ויעלו ר"ד עם ס"חבר קנ, ד"ויעלו קנ' וכן תעשה לז, י זה מקום בינה"אוסימניך ו
, ך"וסודו במכתב, י"כ ותמצא דעת"חברם עם ר, ד"ב ויעלו רס"ועוד תעשה כן לי, א"פעמים י

שהם מרובעים בעצם על עצמם שהוא , ב אותיות"וזהו המספר המתגלל עם כ, ך"ד עצמ"סו
ת בין עמי "ד וסימן ושמתי פד"והם תפ, י"י פעמים אהו"או מן אהוויצ, ב"ב פעמים כ"שרשם כ
ן "ר הזמ"או אמור סד, ל"ן בגלג"ר הזמ"בסד, כ בסודו"והם ג, כתיב' כי הוא חסר ו, ובין עמך

  : והנה נולדה שנה מסדורם שהיא חלק מחלקי הזמן, ם"בגלגלי

ם "ס והסוד א" פעמים דא"והנם י, ל בדמך מכבד אלהיך"והנו גלג, ש"ם ובנפ"והנה הסוד בד
', ועניינו שאחר שנמצאה אם הנמצא די במציאותה לחבר אליה הדבר הכללי והוא אות ש, י"ד

ה "וסודה יצפף ויוצא יהו, ם"ח אלהי"שהוא כלל הספירה האחת הראשונה הנקראת רו
' ועוד ג', מרובע ט' שהנה ג, מעלות אחרים ועשרות ומאות' והוא רמז לג, ש"ת ב"בתמורת א

' ועוד מרובע עם ש, ט"הרי צ' ועל דרך עצמו הוא צ', על דרך שתוף י' הוא ש', ובע עם למר



ורמז שלג תחת כסא הכבוד , ל"ש שסודו שג"והנו יצא מן גל, ץ"הרי טצ', על שרשו הוא צ
ץ "וסוד טצ, כי לשלג יאמר הוא ארץ] ו , איוב לז[שנאמר , שממנו מתהוה העפר הנקרא ארץ

גם , ב"ר הל"ב ש"ר ועל זה מכת"יצ' וכל ש, ל"ר שבמז"ע והנו כת"רת ז"ע שכב"ת זר"שכב
  : ח ירח מתגלה באש"והסוד שהוא אש המתגלה ביר, ב"ר הל"ב שמ"כת

וזה רמז הכל חומר התחלה בצורה צורה התחלה , הנה נתגלו לך מן האותיות סודות פנימיות
ת בתנועת הגלגל ברא ומזה תדע כי המטטרון שר הפנים אשר הוא שר צבאו, בחומר ודע זה

והוא אשר חתם חומר בצורה כאשר חתם צורה בחומר ועל אלה תבנה בנין גדול , את השמים
ומה שיבאר לך זה הוא , עד שיתגלו לך מהם סתרי התורה וסודות המציאות, מהדומים להם
  : חלוק האותיות

  : כולל כלל מספרם' סימן א' ענין ד' חלק ע

והמשל בו שאם אתה רוצה למצוא , ל מה שתרצה להשיגודע שהמספר הכולל מועיל מאד בכ
באמרך שמספר , אתה צריך לכלול מספרו תחילה בכלל המוכרח, בו סוד מהות השכינה

ואם הוא דבור מובן או , ואחר שעלה בידך הכלל שמרהו תמיד, ץ"ה בכלל הוא ש"השכינ
לך תעלומות חכמה כי הוא יגיד , אבל חקקהו וכתבהו על לוח לבך, בלתי מובן אל תשכחהו

יוליכו דעתך עדיו והם הם , והטעם שכל הדברים הנמצאים בלשון שהם מספרו בשווי, פ"עכ
כגון שתאמר שעלה בידך ענין זכר ונקבה ורצית למנות כלל מספר שניהם ועלו , יהיו עידיו

  : ץ"ותזכור מיד על אי זה דבר היה לי מנין ש, ץ"כ ש"ג

ובלבד שתשמור דעתך מה , יד ומיד תדע מהו המבוקשעל כך וכך ראה את ענים זה לזה תמ
כיצד הנה רצית למנות אנדרוגינוס ויצא , שלא תמיד הכוונה האלוהית בעניינים נעלמים, דמיון

ואנדרוגינוס , ץ הנה היה לי זכר ונקבה"ואמרת בלבך מה מספר יש לי על ש, ץ"מספרו ש
ע "עוד מנית זר, היא בשתי לשונות כןפ ש"ואע, הנה אם כן הכוונה שוה, בלשון יון זכר ונקבה

ט לפי "והוא שנ, ומצאתו בכללו שטן, והוא חוש אדם, ן ועשית ממנו גוף רע או נוטר טפה"לב
, ומצאת שנקרא בלשון יון דיאבולוש, ובקשת למנות בלשון אחד מהלשונות שמו, ההכרח

 שהם לא היית ,והמוחת בזה ריוח גדולה, ומנית כלל מספרו ומצאתו שטן והוא הוא בעצמו
יתגלה לך סודו ונסתרו מכח , או בשאר מקומות] ז, א[מכיר מהות השטן הכתוב באיוב 

, ש הוא בחולם יהיה עניינו שטן אחד"דיאבולוש באמת לפי הלשון אם לו' וזה כי פי, השמות
והנה היחיד במספרו שוה אל הרבים בין , ואם הוא בשורק יהיה עניינו רבים והם השידים

  : בין בלשונםבלשונינו 

כי השתים בלשונם , ועוד נתגלה לך מזה אם ידעת לשונם שזה השם נופל על בעל שתי עצמות
ואם , ש בשם סדודים"ועוד לו סוד שני גדול והוא שקוראין שם בולו, ש"ו והעצמות בול"דיא

ושם , בקראם שם השדים סטיביאה, וזה הסוד גלוהו הם בלשונם השני, כן הם שני סדודים
ומים ועפר חלק אחר , ת בעצמם הנחלקים לשני חלקים אש ורוח חלק אחד עוליםהיסודו
, ולפי זה הדרך תמצא בלשונות נפלאות, קראום בשם אחר עם השדים והוא סטיביאה, יורדים

, ך שהם כפולות"ואמנם המספר הכולל כל האותיות בלתי מנצפ, ובעקר לשונינו יותר מכולם
, שהם אלף וחמש מאות פחות חמשה, מאות ותשעם וחמישהו אלף וארבע "ועד תי' עולה מן א

, ר"ך קצרים שהם פ"ת ואם תוסיף מנצפ"ו וסודם מלכו"וכללם תצ, ה"ומספרם בסימנם אתצ
ת ואם תוסיפם ארוכים שהם בסימנם בראש ותחברם עם "וסודם שלמו, ת"יעלו כולם פרצו

  : ת"ש במלכו"שהוא רא, ת"ר צבאו"תמצא סודם ש, ו"תצ



ב אותיות אלף וארבע "ועלו כ, ך במספרו הארוך שלשת אלפים וחמש מאות" מנצפוהנה עלה
אלפים ותשע מאות ותשעים וחמשה שהם חמשת אלפים ' חברם ויעלו ד, ותשעים וחמישה

ונמצא שנתגלגלו כולם והיו , וכל אלף חוזר לאחד הרי חמשה פחות חמשה, פחות חמשה
אבל יצאו כולן לחוץ בגלגול , ספר עליוכי לא נשאר למספרם גוף שישכון המ, רוחניות
ט "ז היה נרמז שנת מ"ב ואחת בת כ"ודע כי לפי מציאות שתי אלפא ביתות אחת בת ס, הכרחי

ויהיה המספר הכולל את ', פעמים ז' ויהיה מציאותם ז, תשע וארבעים בסוד היובל, שנה
 ואם הוא פעל ,י"ע אלה"וסודם שפ, ו כראשונים"והנה תצ, צ"אלפים ות' שתיהן בכלל ו

ם "עול מלכות שמים כי עול שמי] ב"ע, ברכות יג[ל "והוא רמז למה שנאמר כדברז, ש"האי
והוא , והנה הכל אמת, והנו עול מלכות השכינה, אלפא ביתות' והוא כולל ב, ת"שוים עם מלכו
והנה הם מלאכי , כמו שהם מלאכי הספרים, כי האותיות הם ספרי המלאכים, מלאך השכלים

  : השמים

  : כולל חלוק שוה' סימן ל' ענין ה' חלק פ

והם , לשני חצאים שוים' החלוק הזה של אותיות לפי מציאותם נחלק על דרך דקדוק שלה וכו
והשרשים נלקחים בסוד , א אותיות שרשים שאינם שמשים"וי, ושרשים, א אותיות שמשים"י

ים גם כן לפי הסדר והם והשרשים נלקח, ר"פ צק"ט סע"ד זח"והם ג, ידוע לפי האלפא ביתא
ו "ק וסימן המשרתים שכמלאנת"ע צד"ר גז"ט ספ"ת וסימן השרשים ח"נ ש"י כלמ"אבהו

ם שלאש "ל העול"ש כ"א וסודם המפורש נפ"ה וסימנם בכלל מספרם של השרשים חלד"בינ
ם "ת בצל"ם ודמו"ה צל"ד התור"ר חמ"ת המאו"ר וסודם ברי"וסימן כלל השמשים תהס

ח לשרשים "ו לשמשים ז"ד לשרשים ה"ב לשמשים ג" החלוק כך שנקלחו אם והנה היה"אלהי
מהם ' מהם שמשים והיו הח' לשמש והנה תיו חמשה מהן מן האחרים שרשים וה' לשרש י' ט

ז "ח ב"ה וסודם ישר א"ו וכן ד"ז בבאות וכן ג"וכן ב' ח הם ט"מתהפכים בתשיעית שהנה א
עוד שרש עם . ם שרש שמש עם שרש והפכםה וחובר כך החבור האמיתי כאש שמש ע"ו ד"ג

אותיות ' וזהו יושר עליון בח, ח"ד וסופיהם הפוכים הוז"שמש שרש עם שמש וראשיהם אבג
ו שמש באמת " שרש ו' והם תכליתם משני צדדים והיה ט, עוד מכלל האחרים' ומפני שהיו ט

שמים ועלה ועל כן היו אותיות השם מה, ודע שהשמשים הם כצורות והשרשים הם כחומר
ואם תכיר זה הסוד תכיר שכבר בא אליהו , והאחד אחד וסודם זוג אחד אחד, מספר הכל האחד

והתיחד הלב האחד בסוד האחדים , ולב בן על אב על כן הוליד דומה, והשיב לב האב על בן
  : ספירות' שהם י

מצאם חברם כאחד שלשה המעלות ות', ובמאות ד' והנה נשארו עוד בעשרות שמנה וסודם ח
כי האותיות מורות על כל המרכבות ועתה , וסימניך ברזל בברזל יחד ואיש יחד פני רעהו, יחד

מן העשרות ' ותקח עוד ד, והנה היו שמשים, נ"מן העשרות הראשונים והם כלמ' תקח עוד ד
ל "א והם כוללים כ"והנה היו שרשים וחלוק מספר האחדים הוא ברל, ץ"הנשארים והם סעפ

' ד כמו שרמזתי למעלה בענין ג"י פעמים מ"והסוד אדים שכוללים א, ה" האדמד העולה מן"א
ם וסודם "עשרות חלוקם שק' ל ואמנם הח"ומזה תבין כי היה כללום הכל והם הכ, מזה החלק

הם שמנה , י הנפש"חברם ותמצא סוד כלם כל, ה אשר הם השמים"ואמנם הם שמנ, ם"מנשי
גם כן שם , והבין זה הסוד מן השכלים, ימים' ה בחועל כן ברית מיל, כלים הם שמנה ימים

והכיר שלשת , ובדעתך סודו על בוריו תמצא בעצמך כח שתוכל בו להכחיש המכשפים, אדני
  : ן אשר הם המכשפים בעצמם"ך שט"ם מלא"והם אד, מיני נמצאים אשר להם דמות אדם

ושנים מהם ', וכללם שר "מהם לשרשים והם ק' אותיות מן החלוק ונלקחו ב' והנה נשארו ד
יתברך ' חברם ותמצא ששת ימים שמנה ה, ת"חברם ויעלו שש, ת והיו לשמשים"היו ש

, והנה תבין מדברינו כי הימים הם הכלים והם ששת המנשימים, כשברא העולם עם האותיות



ותריח הרבה בהשגתך עם הסודות , וכשתשתכל בזה הכלל המופלא היפלא בנסתריו
ותכיר , תחיה ותהיה שר המשרתים, שרש השמשים גם שמש השרשיםוכשתכיר , האמיתיים

ומהם תשיג סוד שני מלכים המשרתים את , מי הוא משרת השרים אשר סודם חומר וצורה
שרפים עומדים ממעלו ] ב, ישעיה ו[ה באמרו "אשר רמזו ישעיה הנביא ע, המלך אדני צבאות

  : 'לו וכו

, ב"ספר יצירה פ. [א שנחלקו לחמישה חלקיםומה נזכר תתעורר אל מציאות אותיות המבט
ת בלשון "דטלנ, כ בחיך"גיע, ף בשפתים"בומ, ע בגרון"והם אחה, בחמשה מקומות הפה] ג"מ

אלא , ש בלשון המכה בלשון ההוא"זסצר, המכה על מקום שרש השנים שבמערכה העליונה
, ת שריקהוהוא מצד היות האחרונים נזכרים בקצ, שההבדל אשר ביניהם הוא קטן מאד

והשריקה יוצאה מבין שתי מערכות השניים בהטית הלשון על , והראשונים בלתי שריקה
שרש ' ק הזכרתם עם הכו"וגם גיכ, והיא סוף החיך, המערכה העליונה הנקרא בשם החיך

  : הלשון הפנימי על ראש החיך הפנימי

ים ונפרדו נחלקו כל הכל, והנה אחר שהאותיות נמצאות בכלל בחמשה מקומות הנזכרים
, הוא בראש הגרון שהוא' כי א, חלקים וזה לפני זה' והיו בגרון ד, ב חלק"בצורת הזכרה לכ

ואם כן , ירד יותר' וט, ירד יותר' וח, הוא פנימי יותר שירד מעט בגרון' וה, סוף הצואר למעלה
ספר ומ' וכן מספר האומות ע' ועל כן נרמז שהלשונות כולן ע, ראשית מציאות הדבור' הרי ע

ן מקור מים "עי' ן ופי"הנה שם האות זה עי', ומספר הזקנים ע' ומספר השמות ע. 'הכתב ע
' וכל שבעים הם שבעה והוא רמז לז', וסוד מספרו ע, חיים וגם הוא מלשון הגיון והשגחה

' והוא כולל י, י"ם והוא סינ"ה שמשם מתחלת כל תנועה והוא סל"וסוד עין הבינ, ספירות
והאותיות הנמצאות בשפתיים נחלקים גם כן , שמות הקדש וסודות רבים'  הד שהם"פעמים אח

והרפה , ובדגש לא ניכר הבדלו כי אם ברפה, יש לה הברות דגש ורפה' והנה ב, חלקים' אל ד
כי אם , מעט' ולו, הרבה' ולכ' דומה לב' שהנה מ, הוא אשר הבדלו מחבריו במבטא' אשר הב

ובשנים אדם סוגר את ,  תחת מערכת השנים העליוניםהוא נזכר בשום השפה התחתונה' הו
מה שאין כן בשאר , בסגור הנחירים יהיו נכרים במבטאם' ב'והנה מ', הפה ומוציא הברה ו

וכן צריך שתעיין , שיחקרם בשכל שלם, ן"האותיות והכל לסודות נפלאות יתבארו ברוב עיו
  : בכולם

שאם הלשון הסכמיי הדבור הוא ,  הסכמיואמנם סדורם הוא טבעי ואינו כנזכרים שהם בסדור
' ד, מן החיך' ג, קצות הדבור' מן השפה הרי לשניהם ב' ב, מן הגרון' וזה סדרם הטבעי א, טבעי

מן ' ו, אמר מן הגרון' ועוד חוזר חלילה הדבור לה, מקומות' ד אמורים מד"הרי אבג, מן הלשון
והנה היו . מהחיך' י, ממקומו הראשוןמהלשון ' ט, מהגרון' ח, מהלשון ממקומו השני' ז, השפה

ושתים בלשון והם , י"ושתים בחיך והם ג, ו"ושתים בשפה והם ב, ח"והם אה, בגרון שלשה
שבגרון ' ט כנגד הג"שהם דז' ואם כן הנה בלשון ג', ואחד בלשון ממקומו השיני והיא ז, ט"ד

בלשון במקום ' עוד ס, בלשון' נ, בשפה' מ, בלשון' ל, בחיך' ועוד הנשארים כ, ח"שהם אה
ו בשיני "ב' וב, נ"בלשון והם ל' הנה היו ב, בלשון במקום השני' צ, בשפה' כ, בגרון' ע, השני

הרי , ן"ואחת בגרון והיא עי', ואחת בחיך והיא כ', פ הרי ו"בשפה והן מ' וב', צ הרי ד"והם ס
' וש, בלשון השני' בחיך ר' ת והיה ק"והם קרש' ועוד הנשארים הם ד, הראשונים' י"י עם ה"ח
  : ב"הרי הכל יחד והם כ, ן בלשון הראשון"כ ה"ג

לא אמרתי זה בעבור אלו האותיות , פ שאמרתי לך שאלה טבעיים במוצא לפי סדורם"ודע אע
אבל ידוע שכל הלשונות אלה הם מקומות . ולא זולתם משאר אותיות שבשאר כתבי האומות

ודע כל מה שאתה , מניעה אותה בטבע' אוכל אות שבמבטא , מבטאם והמוצא שלהם טבעיי
כי , ואינו משתנה בעצמות, ואתה מוצאו בכל איש מכל אומה, מוצאו בזה האיש מזו האומה



וזה כי הדבור באדם טבע , ומה שמשתנה בם הוא הנקרא מקרה, הכל אחד הוא הנקרא טבע
ם שם ומלה דברים וה' והדבור כולל ג, כ טבע הוא"ושיהיה מדבר בצירוף האותיות ג, הוא

וזה הפעל בצורה , ואמנם שיקרא זה האיש זה הדבר בשם זה הידוע אצלו ואצל אומתו, ופעולה
  : וזה הדבור בציור מיוחד וכל זה משונה כדבור הקריאה באותיות אצל אומה אחרת, זו הידועה

אבל מוצא הקול מהגרון והרוח מהשפתיים , הנה תדע שזה מוסכם בכל אומה ואומה ואינו טבע
כלומר בקול ורוח , והיה אם כן כלל הדבור משותף בשתוף זה, מקומות הנזכרים' דבור מהוה

הנה כל זה הוא טבעי בכל אדם שלא , והכרת הקול משותפת עם רוח בהכרח, ואותיות ונקוד
ועל זה התבאר במופת , כי אם במקרה כאלם וזולתו מהדומים לו, ישתנה באחד ממינו

וכן , תינו זה הטבע בא בעל לשונינו להורות לנו כוונת הדבורובהיו, שהלשונות הם הסכימיות
והעד , ודע שכל מסכים לשון כבר קדם לשון ללשונו השני, עשה כל מסכים לשון או כתב

, שאם לא קדם לו לשון לא היה יכול להסכים עם זולתו לקרוא דבר בשנוי מאשר נקרא כבר
ו הראשון ויסכים עמו לחדש לשון וכן כי איך יבין זה השני לשונו השני אם לא יבין לשונ

  : אלא שיש קצת הפרש בין הסכמותיהן ואין זה מקום ביאורם, לכתב

כי כוונתי היתה להודיעך בזה החלק קצת , אבל ממה שזכרתי תוכל להבין מה שלא זכרתי
וכבר רמזתי לך בה מה שאיפשר לבאר בקצור לפי כוונת זה , רמזים על ענין יצירת אדם

גם נרמז קצת מעניינו בקצת החלקים האחרים שכשתעורר על זה , חלק הרביעיהחבור בזה ה
  : ה"תבין כל הכוונה בע

   

  :'ו'ב'והתיבה א. 'וענייניו ג', ר חלקיו ג"סימן אותיותיו צק' החלק ה

  : כולל סוד השמות' סימן א' ענין א' חלק צ

רות בם על עצמי שהלשונות דיבוריים נזכרים בפה להו, כבר התפרסם לכל בעלי הלשונות
, ואין דבר בכל המציאות אלא מה שהוא עצם או מקרה, הדברים הנמצאים ועל מקריהם

וכן המקרה נחלק לחלקים והם מקרה , והעצם יחלק לחלקים והם עצם נפרד ועצם מורכב
וכן המורה על , והשני שיורה על העצם יחלק לחלקים שם אחד ושם מורכב, נפרד ומקרה דבק

כללים ' או חכמי הלשונות שכל השמות בין עצמיים בין מקריים נחלקים לגועל כן ר, המקרה
הנבדלים הם , עליונים חלוקה מוכחת והם נבדלים ונרדפים ומשותפים וזה פירושם בקצור

כגון אש מרוח ורוח ממים ומים מעפר ועפר , השמות שנבדל כל נמצא מזולתו בעצמו ובשמו
פ שהוא וחבירו עצם אחד "ואע, א חבירו בפועלשאין כל אחד הו, מאש וכן בהפכם זה מזה

  : ועל כן נבדלו בשמם, ל שעצמם מחומר אחד והם נבדלו בעצמם מצד צורתם בפעל"בכח ר

כי חומר האש הוא , הנה ישתנה שמו ויקרא רוח לא מפני שנוי חומרו, ואמנם בשוב האש רוח
 השנוי להוית מציאות והנה ידמה זה הדבר מצד, אבל מפני שנוי צורתו, בעצמו חומר הרוח

ולא ישתנה כי אם , כבר הוסכם שמו בכללו, השם והעצם יחד דבר נמשך אל אש האש
ועם כל זה לא , והחלק הוא אשר השתנה מצורה לצורה ומשם לשם, בהשתנות חלק ממנו

וכן , ואם כן מקרה הוא שקרה לעצם הפרטי ולשמו עמו, נשתנה כל עצמו ולא שמו הכללי
כגון דרך , נרדפים הם שהשמות רבים והענין הכולל את כולן הוא אחד. לשאר הדברים כולם

משותפים הם הפך הנרדפים . והמדקדקים קראום שוים בפתרון ונחלקים במבטא, ונתיב ואורח
ומפני שהיו הנרדף והמשותף הפנים היה , והם שהשם עליהם אחד והעניינים רבים משתנים



ים קראו המשותפים שוים במבטא ונחלקים והמדקדק, הנבדל ואמצעי מבדיל בין שניהם
  : בפתרון וזה בכלל

חלקים יש מהם משותפים שנקראו גמורי השתוף כגון רוח מזרחי ' ואמנם המשותפים נחלקו לו
מפני שניהם שני עצמים , שנשתתפו בשם רוח לבד ונבדלו כעניין הבדל גמור, ורוח הקדש

ויש מהם . רא שניהם בזה השם המיוחדשיורה שבעדו נשתתפו להיק, שאין בין עצמותם שתוף
, מוסכמים והוא שיהיה שוב ענין מעמיד שני העצמים שהשם על שניהם אחד או עצמים רבים

והשם ההוא המיוחד לנקראים בו מורה בהסכמה על כל אחד מהם מאד שהם משותפים בענין 
קראים ואשר מקיים לזה העצם הנקרא בשם זה הוא בעצמו המקיים לזולתו מכל הנ, ההוא

בשם החי שהוא שם נאמר בהסכמה על אדם ועל , בשם ההוא המשותף להם בהסכמת הלשון
מפני שעניין החיות הוא ענין נמצא ככל אחד , חמור ועל שור ועל כל אחד ואחד מבעלי חיים

וזה הגדר הוא , כי החי הוא גוף מין מרגיש, והוא המקיים עצם כל איש ואיש מהם, מהם
שהם הבדל עליהם , כ על כל מה שהוא סוג או מין או איש" לומר זה גויתכן, משותף לכל חי

וכן המדבר , וכן המין שהוא האדם, כגון גוף הוא מעמיד כל בעל גוף, שוה בהסכמה ששם הסוג
וידוע שכל גדר מורכב בסוג משתף , שהוא הבדל והוא מעמיד עצם האדם שגדרו חי מדבר

, שכל סוג כולל תחתיו שני מינין לפחות, סוגומהבדל מבדיל בין ממין מאשר השתתף תחת ה
ולא יורה על , ועל כן השם המוסכם כולל סוג או מין או הבדל המורים על עצמות מהות דבר

וזה , מפני שאין הסגולה ולא המקרה מן הדברים המקיימים או העצם, סגולה ולא על מקרה
ויש שמות הם , כלשכבר יתכן שימצא הנמצא בסור מעליו המקרה או הסגולה לפי המוש

נמצאים משותפים בענין בלתי מקיים מהות כל , מסופקים והוא השם הנאמר על שני עצמים
כשם אריה שהוא נאמר על החי ועל המת ועל המצויר , אחד מהם או על עצמים יותר מהם

אבל אותו אין לו מציאות כי אם בדמיון ואנחנו , וכבר יאמר על הנראה במראה או במים, בכתל
אלא שהשתוף בין אלה הנמצאים בשם אחד אינו מצד הדבר המקיים עצם כל ,  בנמצאיםדברנו

וידוע שאין , והוא צורת התואר כלומר תבנית הגוף, אבל מצד מקרה שקרה להם, אחד מהם
כי אם צורתו הטבעית הפנימית שהיא הנפש החיה הזנה , התבנית מקיים עצם האריה האמיתי

  : ולא עם המצויר כי אם בשם אריה לבד,  החי עם המתולא נשתתף בזה האריה, והמרגשת

צדדיו לשני השמות הנזכרים דומה למשותף הראשון הגמור ' והנה דומה השם המסופק מב
ודומה למוסכם מצד היותו נקרא בשם , האמיתי מצד היותו זה העצם זולת זה האחד באמתות

ומפני , ורו נקראו בשם אחד יחדשבעב, מפני ענין מין העניינים ששיתף ביניהם, אחד עם זולתו
  : שמות נקרא מסופק' התדמותו לאלו הב

בשם כוכב האמור על , והם כשיקרא מין מהמינים בשם סוגו, ויש שמות נאמרים בכלל ובפרט
והוא גם כן אמור בשם משותף מיוחד פרטי לכוכב , כל כוכב וכוכב מכוכבי השמים בדרך כלל

, אשר גלגלו הוא השני אשר על גלגל הירח, כב השכלוהוא כוכב חמה הנקרא כו, אחד מיוחד
ועל כן נקרא כוכב חמה ועל החציר גם כן והדומים לו נאמר שיש לו , והוא כדמות סופר לחמה

  : שם כללי ופרטי

והוא , כ חציר"ויש מהם אחד מיוחד ששמו ג, כללי מפני שכל העשבים לפי מיניהם שמם חציר
והונח , והם המודים תחילה על עצם דבר, אליםשתרגום כרתי ויש שמות שנקראים מוש

, ואחר כך הושאל מהעצם ההוא שהתיישב עליו, והתפרסם השם ההוא על העצם ההוא
כשם , האחר כמו שהתיישב על הראשון. אלא שלא התישב על העצם, בהמידות אל עצם אחר

אדם לפעמים ומבני שהוא גבור יקרא הגבור שבבני , האריה המיושב על אחד ממיני בעלי חיים
ל שמשאילים השמות בדמיונות "ר, וכאלה אצל החרזנים והפייטנים אין להם קץ, בשם אריה

ויש שמות שנקראים מועתקים כלומר שיורו על ענין אצל העם והוא מפורסם אצלם , מזה לזה



כשם תפילה , ואחר כך הועתקו אצל החכמים אל דברים אין הכוונה בהם שווה עם כוונת העם
והועתק אל ענין אחד מיוחד בצורה מיוחדת אצל החכמים , קשה אצל העםשהוא שם ב

  : וכן שם זכר ונקבה ובנים ובנות וכיוצא בהם רבים, והנביאים

וגם כן יש עוד שמות רבים מהם נגזרים ומהם , חלקים מכלל השמות המשותפים' והנה אלה הו
וצדיק , וחכם מחכמה, ובןאמנם השם הגוזר כגון לבן מל, כנויים ומהם תארים ורבים אחרים

ואמנם התארים הם הם הלובן , ואלה הם מתוארים במה שנגזר תוארם משם התאר, מצדק
יתכן שיהיו כתבות שלמות כמו אני , והכינוים שהם חלופים, והחכמה והצדק והדומים להם

כגון חכמתי , ויתכן שיהיו באותיות מחוברות אל שמות ואל פעולות, והוא ואנחנו ואתם והם
גם בני ראשי בנך ראשך , מעשי חכמתך ומעשיך חכמתינו ומעשינו וכן חכמתם ומעשיהםו

ואם , ויש שקרא אלה הכנויים בשם עשרת הקונים מפני השתתפים לעשרה, וכיוצא בהם
ב כינויים בהכרח שכן ראוי "תשים הבדל בין זכר ונקבה ויחיד ורבים כמו שתשמע יעלו לי

מזה החלק שאנו ' ב חלקים כמו שנאמר בחלק ג"ור עד לילהשלים כל העניינים הנמצאים בדב
וכבר , ויש שמות מורכבות הרכבת ספור וענייני השמות משתנים בשנוים רבים, בו עתה

ועדין לא הגיעו אל תכליתם ולא יגיעו לעולם שאין , חלקום המדקדקים לחלקים רבים מאד
  : יתברך' מה שתשמע בעזרת הואנחנו רמזנו פה ענין השמות כדי לגלות בו לפנים , להם קץ

  : כולל ענין הפעולות' סימן ב' ענין ב' חלק ק

מפני שהשם יורה על מציאות עצמיי או מקריי והפעולה אינה לא עצם ולא מקרה אלא ענין 
דע שהפעולה יש ממנה נמצאת בכח ויש ממנה . מיוחס אל ענין נאמר בה מה שתשמע והוא זה

ואמנם מה שבכח , ממנה מלאכתית ויש ממנה מקרייתויש ממנה טבעית ויש . נמצאת בפעל
והרחוק הוא שרחוק , הקרוב הוא שקרוב אל הפעל מאד, יחלק לשני חלקים קרוב ורחוק

ולפיכך יכנסו ענייני קירוב וריחוק עוד בין הקרוב ובין הרחוק כאמרו חומר האדם , מהפעל
  : ם הם מה שביניהםוהאמצעיי, והקרוב הוא שכבת זרע הנקרא קרי, הרחוק הם היסודות

והגלגל מתגלגל , ואמנם הפעל הוא כאמרך האדם כותב בשעת הכתיבה שאז הוא פועל בפעל
ואמרי שאין הפעולה לא עצם ולא מקרה כי אם יחס מתייחס אל הפועל שפועל , בפעל תמיד

שאם הוא כח , והנה אינה עצם שאינה גוף וגם אינה כח בגוף, אותה ואל הנפעל הנושא אותה
רק יתכן לקראתה על פי היחס , ואם תאמר היא כח פעול ועומד אם כן היה עצם, פועלאינו 

ואמנם הפעולה הטבעית היא העמציית , תאר שבו יתואר הפעל הנמצא בעצם נושאו או המקרה
בין תימצא בפעל כגון כבד הגופים המורכבים ברוב , בין תמצא תמיד בכח המוכן לצאת לפעל

מורכבים ברוב הרכבתם מאש ומרוח וחמימות האש ולחות הרכבתם ממים ועפר וקלות ה
ואלה העניינים גם כן הנמצאים בפעלות , ועליית זה למעלה וירידת זה למטה וכיוצא בם, המים

מפני . הטבעיות יקראו מקריות כמו שיקראו עצמיות כי אינם עצמים אבל קראנום עצמים
עדם בפעל כלובן בשלג והשחרות היותם מתמידים עם העצמים הנושאים אותם ולא ימצאו בל

ועוד נעדר ממנו כחום למים וכלחות לדונג , וקראנו המקרה הקורה לעצם עת מהעתים, בזפת
ואלה הדומים להם הם הפעלות הנמצאות בטבע ונקראו טבעיים , וכיוצא בם מקרים עתיים

הקורים לטבעיים בהתהפכות לעתים , ונמצאו מחויב הטבעיים כאלה המקריים הנזכרים
  : ונקראו מקריים

וכל באי עולם לא יבראו חומר אחד , ואולם המעשים המלאכתיים הם הנעשים על יד אדם לבד
אבל המלאכה היא , לא קטן ולא גדול לא רב ולא מעט וגם לא יטרידוהו מהמציאות המוטבע

והנה על זה יוחסו הפועלים אל , שהיא נתינת צורה בחומר בעל מזג, דומה בקצת ענין לטבע
ויחס הפעולה הוא המשותף לשניהם להתיחס אליה וליחסה , ליהם והפעולים אל פועליהםפעו



יוחסו גם כן הפועל והפעול והפעל אל זמן , ומפני שאין פעל בלתי זמן ובלתי מקום, אליהם
יוחס , והם החומר והצורה והפועל והתכלית, ומפני שאין פעל בלתי ארבע סיבות, ואל מקום

  : וכל אלה העניינים מבוארים בספרי החכמה, וא סיבת מציאותושה, כל פעל אל ארבעתן

והשאר יבוקש במקומו , ואולם אנחנו נזכיר פה יחס הפועל אל הזמן לבד עם הפועל והפעול
והיחיד נחלק , ונאמר על זה שהפועל הנה יהיה יחיד או רבים, וימצא ויובן משם בעיון המשכיל

והמדברים , חלקים זכרים או נקבות' נחלקו לבוהרבים גם כן , לשני חלקים זכר או נקבה
והנמצא המדבר עם הנמצא השומע על השלישי בלתי , חלקים' המורים על הפעל יחלקו לג

ויכללו , והמדבר על חבירו פנים אל פנים על עצמו שלחבירו, והמדבר על עצמו, נמצא לפניהם
ים פרטיים והם אני אתה נמצא' וג, והם אנחנו אתם הם, נמצאים כלליים' החלקים ג' אלו ג

  : ב חלקים"ונקרא אלו כנויים חלקם עוד לזכרים ונקבות ויעלו לי, הוא

והנה בלשונינו כשנרצה לייחס פעל שכבר עבר , ואם חסר מהם דבר דע שהוא מחסרון הלשון
וגם נתייחדו למי ', ב ונכפלו הג"שמות מהי' באחת מן הבניינים אל פועליהם יחסרו מהלשון ג

, ואלה הם פעל ראובן אתמול פעל פלוני פעלה אשתו', ונשארו אם כן ט, דה אליהםשראוי ליח
פעלנו אנחנו , פעלנו אנחנו אברהם ויצחק, פעלו רחל ולאה, פעל פלוני פעלו ראובן ושמעון

פעלתם , פעלת את זלפה, פעלת אתה יעקב, פעלתי אני בלהה, פעלתי אני יעקב, שרה ורבקה
  : אתמול פעל פלני, יוכבד וצפורהפעלתן אתן , אתם עמרם ומשה

מן ' והנה נכפלו ב', והרבים הם ו' אמנם היחידים הם ו, ב"הנה הנזכרים ביחס הפעולות הם י
ולא נתיחדו בהם הזכרים מהנקבות כמו שנתיחדו , גם פעלנו פעלנו, הרבים והם פעלו פעלו

חד מן היחידים והוא פ ועוד נכפל א', מן הו' ונעלמו ב' ואם כן היו הנכללים ד, בשאר הרבים
ואם כן היו , כמו שנתיחד בשאר היחידים, לתי פעלתי פעלתי שלא נתיחד בם זכר מהנקבה

  : 'ונעלמו ג' ועלה הכל ט' הנפרטים ה

אבל ' בלשונינו כלומר ט, ויש לשונות שחסרו יותר ויש שחסרו מעט ויש שחסרו בשוה
ואלה הם , ים לא יותר ולא פחותלפי הדבור הטבעי שאין הנמצא, ב לא יתכן"להוסיף על י

אתם אתן והנה לפי זה הלשון עלו , הוא היא הם הן אנחנו אנכי אתה את. הקונים בעצמם
, בענין הם והן' לנ' התיחד כל אחד ונבדל בין מ, כי פעלו מעלו שהיו שוים לשנים', הכנוים י

 גם נחנו וגם אני ויראה ממה שמצאנו אנחנו, ולואי והיה אפשר להשלים כולם היה דבר מעולה
ולא , שהכוונה בלשון היתה להבדיל בין הנקראים בהם, ולא מצאנו זה הכפל בזולתם, גם אנכי

ולא ממה שבא אתם , ואין טענה מפני שמצאנו אתנה במקום אתן, נאריך בזה מן נהיה לבוז
  : או לסוד מן הסודות האחרים, כי זה גם כן מכלל בלבול הלשון, לנקבות במקומות

, ב לפי חלקי הנמצאים מצד הדבור"ה אשר זכרנוהו הוא לפעל שעבר ואמרנו שסובל יוהנה ז
ונחלק העתיד לשני , בא הפעל מורה על שניהם, ואמנם מפני שהזמן עוד נחלק לעומד ולעתיד

, מהם עתיד על פועלים והצווי' וד, מהם צווי ומורה פעל עתיד להפעל' ד, דבורים' חלקים ולח
כי אם ארבעה והם יחיד נחלק לזכר או לנקבה ורבים נחלקים לזכרים מפני שהמקבלים אינם 

אבל על עבר לא , כאמרך בצוותך להם מצוות ראובן שמור זה הבית עתה או מחר, או לנקבות
אך התחלתו , רק יתכן להאמר לקיים ההוה עתה, שכל צווי עתיד ואינו עבר, יתכן לאמר שמור

והבן זה שהוא סוד , ן שום מצוה כי אם פנים אל פניםואי, מעת המצוה ואילך או תעמוד או לאו
שאיני בא להעתיק , כי מה שאני כותב פה אינו ריקם מהסוד, גדול מהגדולים שבכל התורה

או מועיל , אבל באו העניינים בו לענין הערב אל דבר מוכרח, בחבור זה ספרי המדקדקים
וכן לרבים שמרו , בזמן פלניומזה עוד שתאמר עוד לנקבה שמרי זה הבית , לכוונת החבור

, והנה עשרת הקונים שהם הכנויים יוסיפו על שרשי השמות או הפעלות. ולרבות שמרנה



שמך שמן שמנו , כאמרך שמי שמו שמה, עשרה אותיות בסופן להבדיל בין הקונים בשמות
  : שמם שמו שמכם שמכן

חסרו אחד כמו אלא שהפעלים י, כמו שרמזתי בם ובכנוים, ובפעלים כאמרך פעל פעלה
וכן תבין , ואחר שהתחלתם מן הוא היא תבין סודם, אבל הכנויים עשרה כמו השמות, שזכרתי

כ שמרי שמרו "מהן ג' וכן סוף הצווי בג, סוד התחלת שלשת הכנויים שלשמות כי סופן לעדות
ועוד הפועל מורה על , והתעורר מדברי אל השם ותשים מעלת השם המיוחד יתברך, שמרנה
ואם פעולתו תמידית , ולא יקרא פועל אלא הפועל בפועל בעת הפעל, כן הפעול נעמדעומד ו

ואם יעדר הפועל והנה הפעול , וזה מושכל ראשון, גם הוא תמידי בלתי העדר, בלתי העדר
אבל הפעול יקרא , פ שהפועל חי או מת לא יקרא פועל"ואע, עומד ככתיבת הספר אחר שנכתב

אבל ,  ואם נעדר פעלו במחיקת אות מהלוח לא יקרא פעול אז,פעול כל עוד שהפעל נמצא בו
  : אבל אינו עתה פעול בפועל כי אם בכח קרוב או רחוק, יאמר עליו שכבר היה פעול

אברהם ויצחק , לאה כותבת, והם כאמרך ראובן כותב', והנה היו הדבורים הנאמרים בפעל ד
וכן , והכל שוה בלשון,  של מכתבה'ו כותבת באה במקום ה"ותי, שרה ורבקה כותבות, כותבים

וגם . האגרות כתובות, הספרים כתובים, האגרת כתובה. עוד ענין הפעיל כאמרך הספר כתוב
שאם ימצא אחד בלשון , ולא יתכן להוסיף עליהם ולא לגרוע מהן כלום, דבורים' אלה הם ד

בנותו בכל מקום תוכל ל, מעלותיו' פ שלא ימצאו השאר בין מכלל כל הבנין בין באחת מו"ואע
והם שמות ראשונים , ענינים שהן שרש לכל דבר שיאמר עליו ענין פעל' והנה יש ב, שתרצה

עבר ועתיד ועומד והפעל לא , כאמרך בניין או בניינין שעליהן תבנה כל פעולותיו, לפעל
אבל יתגלגל על שם התאר ועל המקרה , יתגלגל על השם העצם שאינו מקבל רבוי ולא סמיכה

אבל לשם העצם לבד לא , והכלל שכל שם יחובר לו בסופו אות, קבלים רבוי או סמיכהשהם מ
וכבר ימצא עם , כ סוד גדול ודעהו"וזה ג, אך יחובר לו מלפניו, יחובר לו אות בסופו לעולם

  : העצם נגזר

, שם יחידה ורבותוהשני , אחד מהם הוא שם יחיד ורבים. חלקים' והנה שם הפעל נחלק לב
כי הרפויים מורים על תאר המתואר , כאמרך קדש קדשים או קדושה קדושות ברגשום השם

והוא לבדו כמו , והם היה והוה ויהיה, חלקי הזמן' ומקור הפעל הוא כולל ג, באלה ומוצא בם
פני כי מ, ואין אדם יכול לפרש עניינו בטוב, ויש לו דרכים רבים בכל הבניינים, זכור או שמור

ולא יתחבר אליו אות , ם"אותיות בכל' וכבר יתחברו לפניו ד, היותו מקור היה עניינו נעלם
ועשה אותו יום משתה ] יח , אסתר ט[השמוש כמו ' אבל כבר יתחבר אליו ו, אחרת לשמשו

, ולא יתחבר אליו אות אחרת, כגון האמר למלך בליעל, וכן יתחבר אליו הא התמיהה, ושמחה
ובהיותו מקור כולל יורה על , ם"מדרגות עם בכל' והיותו ד, הכנויין' ריו כל יוכן יתחברו אח

קמוץ ' וזה עינינו שמור ש, ם והוא מקור להן"והוא משותף בכל, יסודות' היות חומר אחד לד
ולא , ומן הצווי תמצא שרש כל התיבה, ומן המקור הראשו, ן שוא הוא צווי"ושי, הוא מקור

, כגון צא ועשה וראה ועשה, והוא הנוסף' כי אם אות ו, צוויתמצא שום אות משמש עם ה
מנוקד בשוה ' והנה שב להיות ש, ם תאמר בשמור כשמור לשמור משמור"וכשתוסיף בכל

השמוש לא ישתנה מקמצותו וכל הא מיתמה ' אמנם בהיות שם ו, אותיות' בענות ההוספה של ד
ענינים ' והנה העתיד כולל ד, ם אתולא ישנה המקור אליו בבוא אחריו אות שהגרון מהנמשכי

וזה ענינים ראובן מדבר על עצמו , ן"והסימן שיורה עליהם הוא אותיות אית, נמצאים' על ד
, ובדברו על חבירו הנסתר אומר עליו לוי ישמח ובדברו לפניו אומר לו תשמח, ואומר אשמח

, א שוה לראשוןפ שימצא עוד אשמחה הי"ואע, ובהיותו כולל אחרים עם עצמו אומר נשמח
כל אילו נכללו , וכן נשמחה וכן תשמחו וכן תשמחי ובן תשמחנה, וכן ישמחו הוא לרבים

בין יחיד לרבים ובין , והנה גם זה היה הדבור ראוי להיותו נדבר על פי הצורה שזכרנו, ן"באית
, והמשל בזה אני ראובן אלך, אלא שחסרו מהם מה שתראה, זכרים ונקבות עד תמם בזו הדרך



, יוסף ושלמה ילכו, יהודה ילך, אנחנו רחל ולאה נלך, אנחנו שמעון ולוי נלך, אני תמר אלך
יוכבד וצפורה , שרה תלכי, שרה תלך, שמואל תלכו, יהודה ויוסף תלכו, שרה ורבקה תלכנה

  : תלכנה

', וברבים ב. 'הם ביחידים ב, לרבים והחסרון שבלשון בם' ליחידים ו' ו. ב דרכים"הנה אלה י
וכפי זו הדרך אתה צריך לחקור בשאר , ברבים' ביחידים ובד' שלא נכפלו ד' ם כן נשארו חוא

כי לא כתבתי זה הענין , כמו שראית מזה הבנין הקל אשר העירותיך אליו, הבניינים הכבדים
אשר אי אפשר להשיג מה שיבוא , אלא להעירך אל סוד הלשון לפי ההכרח, בזה החיבור

שהן מוכרחות להקדימן כדי להגיע אחריהן אל הכוונה בחבור , אלהלפנים כי אב בהקדמות כ
לא יתכן , והשכל מוכיח שאם לא תקדם ידיעת סתרי הדבור להשגה, והיא ידיעה השם באמת

ואמנם עם ידיעת ההקדמות הנרמזות ההשגה . להיות ההשגה מושכלת המקובלת מהשם שלמה
  : י או רצון אלהיאם לא ימנע מזה מונע חיצוני או פנימ, קלה להכירה

  : כולל דרכי המלות. 'סימן ו. 'ענין ג' חלק ר

וכבר ביארנו השנים מהם בקצור כפי . שמות ופעולות ומלות, דברים אלה' כל לשון כוללת ג
שהמלות הם , ונאמר בהם, שהם דבר השלישי מהם, ונשארו לבאר המלות, ענין כוונת החבור

וזה כי , פ שהם הכרחיים בדבור" והם מקרים ואע,הדבורים הנקראים קשר לעניינים המכוונים
פ ששם העצם הוא שרש שהוא מורה "ואע, באמרך שם כגון יעקב לא תובן ממנו כוונה לעולם

ואפילו אם תרכוב כמה שמות העצם יחד לא תובן מהם כוונת , על מהות הנמצא ועל עצמותו
במלות או נפרדות או וגם הדברים הרבים צריכים לקשרם , עד שתשתף אל השם פעל, ענין

ואמור . כאמרך ראובן שתף אליו פעל אחד כגון יצא, באותיות נקשרות בשמות או בפעלים
ולא מן שתופו אל פעל עד שהוסיף להם . ראובן יצא והנה מן השם לבדו לא הובן דבר מכוון

, ואז תושלם כוונת הדיבור בהזכירך הכל יחד, כגון מן העיר היום, דברים אחד או רבים
ואם השם המורה על דבר נמצא לא השלים הדבור לבדו . מרך ראובן יצא מן העיר היוםכא

ומכאן . שאינה מורה על שום נמצא, כי מן העיר כמו מהעיר', כשלון המלה שהיא מן או מ
וגם תתעורר מכל מה . תתעורר לדעת שדרכי המלות הן רבות מאד והן מכוונות מאד זו מזו

  : בחלקים הבאים. ה"ר מכאן ואילך בעשאמרתי להבין מתוכו מה שאומ

חלקי הדבור אשר כל לשון בנויה עליהן לפי ' הנה כבר ביארתי לך מה שראוי לבארו בג
בדמות הקדמות כוללות , חלקים ראשונים' ושמתי לה החמשה פרקים הנחלקים לה, עניינו

נה כללו וה. חלקים אחרים' הבאים אחריהם הנחלקים עוד לה' פרקי' בקצרה למי שיבוא בה
חלקים אלה הגדולים הבאים ' וגם הה, חלקים קטנים להם' אלה החמשה הגדולים שמבוא ב

חלקים גדולים ' חבר אליהם י. י"וסימן כלם כח. א חלקים קטנים פרטיים להם"יכללו עוד י
, והשמר לך פן תשכח את הדברים האלה, וסימנין כי הוא חייך ואורך ימיך, ך"ויבוא הכלל חיי

ב "ועל כן יאיר בלבך כוכ, כי הם דברי אור השכל הראשון,  מלבבך כל ימי חייךופן יסורו
  : מחדש ותכיר שם חשבון מחשבון שם ותחיה בו חיי עד

   

  :'ל'והתיבה א' וענייניו ב', חלקיו ב' ת'סימני אותיות ש' החלק ו

  : כולל אותיות השם המיוחד' סימן א' ענין א' חלק ש



ורוצה להשלים שכלו עמה ולהוציא קבלתו מכח , דיעת השםכל מי שיש בידו שום קבלה מי
ואם תתפעם רוח . צריך שלא תתבהל נפשו על מה שיראה בספר זה, מקובל אל כח מושכל

ולא , או אל דניאל אשר הוא ממינו ויפתור לו חלומותיו, קבלתו יקרא אל יוסף פותר החלומות
ואם לא ימצא פותר ומתיר , חשבהבראותו דברים עמוקים בתחלת מ, תהיה נפשו עגומה עליו

שאני יודע שאם הוא בעל שכל ועצם מוחו זך ועיין והסתכל , קשרים ייגע עד שיבין כוונתי
אם לא ישיג דעתי אל ידיעה . ישיג דעתי וישמח בה מאד, בשוה בדרך מכל הדרכים האמתיים

נים לקבלתו אם ולא ישא פ, אלא כפי האמת אם יכול, כפי רצונו ולא כפי דעתו המקובלת אצלו
אבל ימחול . ומן משה' היא בלתי מושכלת כדי שיקשה על קבלתו המושכלת המקובלת מן ה

ויחשוב שקבלתו גם כן היא היתה , וידחנו מפני קבלתינו המושכלת. על כבוד קבלתו המותחלת
והוא הזמן אשר בו לא ראיתי אור ואם , טרם הולד בלבי עיני השכל, אתמול קבלתי גם כן

דלגתי בו מענין שפל אל ענין , ואולם בראותי אור אור השכל. חקים השחקים בשםבהיר בש
וכל המתדמה , וגם שמרתי הראשונה, והיו לי שתי הדיעות ובחנתי ובחרתי לי הנכבדת, נכבד

יורם נסו , ובהרימו דגל הענין הנכבד למעלה, לי ולדומים לי בזה הענין בדלגו מענין לענין
ואחר , אל תקרי דגלו אלא דלוגו, קורא אני עליו ודגלו עלי אהבהו, ויתעלה דגלו מאת השם

והזהרתיך על מה שראוי להזהיר עליו בדברים מעטים שבאו , שהתריתי בך בהתראה קטנה
  : ה"ואודיעך איזה אותיות הם בע, אחל בסתרי אותיות השם הנכבד והנורא, במקומות רבים

זה ] טו, שמות ג[על דרך , ם אותיות ההעלמהונקרא בכלל', דע בני והבן כי אותיות השם הם ד
ועל כן היו , ואמר בקבלה לעלם כתיב כלומר שראוי להעלימו. שמי לעולם וזה זכרי לדור דור

כי לעלם הוא דבור משותף , אבל הנעלם אינו זה, אותיותיו אותיות ההעלמה זהו המובן לעם
, א שאותיות השם ראוי לעלםוהו, והשני הוא ענין המעלה, ועניינו האחד הוא ענין ההעלם

, והעד על זה אמרו מיד וזה זכרי. והוא כמו להעלם למעלה הראויה, כלומר לעלה אותם
שהורה שהאדם חייב להזכירו וסוד לדר דור מורה שכל דור ודור מתגלגל בשם לפי הזכרת 

תמחה את ] י, דברים כה[והרמז , וכבר הזהרתיך ואמר פן תשכח, והפך ההזכרה שכחה, שמו
' כי יד על כס יה מלחמה לה] טו, שמות יז[שכבר נאמר , זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח

, ועניינו כלל הזמן שהדור דר בעולם ולא נשכח זכרו, והנה דר מלשון דירה, בעמלק מדר דר
דור הולך ודור בא ] ד, שם א[וכתיב ' אין זכרון לראשונים וכו] יא, קהלת א[שכן כתיב 

זכרך לדור ' שמך לעולם ה' עליו ה] תהלים קלה[ אבל השם כבר נאמר ,והארץ לעולם עומדת
מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ] תהלים קמה [ונאמר עוד בגלוי הסוד , ודור
, הורה במלכות ובשם ובמהות, לעולם תשב כסאך לדור ודור' ונגלה יותר באמרו אתה ה, ודור

  : מעלות ליחוד הוא ושמו ומלכותו' י הם גכ, סוד לעולם באמרו מלכותך ושמך ואתה

, ו"ו מלכות"א שמ"וסוד השם הו, וכבר נודע כי שם הוא סימן מורה על מציאות עצם או מקרה
ו והאמת "ם אמת וכל"סופי תיבות וראשי תיבות ותוכי תיבות הש, ת"ם מלכו"א ש"ד הו"ועו

והסוד הוא זה , אמתוהאמת כלו שם והמושכל , ם כולו אמת"והש, והאם מושכלת, מושכל
ואין זה , ובשם יתברך הוא שמו והוא מלכותו בעצמו, והבינהו שם מלכות הוא מלכות שם הוא

והנה נזכר , כי במדומה יפול ציור הרכבה ואין בשם הרכבה, דבר שידומה אבל הוא מושכל
, םוהעולם מיוחס לעול, מעלות להורות בם על סוד הדורות והדור מיוחס לדרים בעולם' עוד ג

וכסאו , וממשלתו נמשכת למלכותו, וכסאו וזכרו נמשך לשמו, והמעלות הם זכרו וממשלתו
ואלה ההמשכות הנזכרות ידועות לכל משכיל , והדורות נמשכין לעולם ולזמן, נמשך לעצמו

  : מקובל

אין ספק שהנמשך אחר הממשיך הנמשך פחות ממנו בהיותם , והנני רומז סודם לבעלי השכל
, פ שאינם שוים במציאות"ואע, בל בהיותם ממין אחד יתכן היותם שוים במעלהא, משני מינים

נצטרך , והם נבדל או כח בלתי נבדל או גוף, חלקים' ומפני היות הנמשך או הממשיך אחד מהג



ובדעתינו שהשכל הנבדל מושך ואינו נמשך ודע ', להכריך בשכל מי נמשך אחר מי מאלו הג
שהוא הסבה ' ובדעתינו שה,  בלתי נמשך אחר אחד מהםשהכח הוא האף נמשך אחריו והוא

והוא שכל בעליונה שבכל , הוא מחויב המציאות בבחינת עצמו, הראשונה לכל המציאות
וכל מה שידומה מהתוארים , כ מזה שהכל נמשך אחר עצמו"ידענו ג, מדרגות המציאות

שאם היה , בהאחר שאין בעצמו שום הרכ, כולם נמשכים אחר עצמו, המיוחסים אל עצמו
וכל הרכבה , אבל בבחינת שני חלקי הרכבתו, מורכב לא היה מחויב המציאות בבחינת עצמו

וכל זה כבר התבאר במופתים בספרי , וכל מורכב יש לו מרכיב, הוא מקרה שקרה לנרכב
ואם כן כל שם שיורה עליו יהיה שם מורה על מציאותו או על הבדל שבו נבדל , החכמה
או על היותו , או יורה על תאר מיוחס אליו, ג הוראה על העצמים בהבדליםוזהו מנה, מזולתו

אשר אין להם השגה , או על מה שידמה שום שלמות בתחלת מחשבה אצל ההמון, פועל
, ואם כן הנה יהיו כל שמותיו נמשכין גם כן אחר השם המיוחד לו, שמציאותו כי אם בקבלה

ם הנכבד והנורא הנקרא שם המפורש לבדו ויהיה הש, כמו שכל נמצא נמשך אחר מציאותו
והם כלם , והוא כלם בפעל, כמו שהוא עצמו ראשית לכל העצמים, ראשית לו כל שמותיו

ומפני , והזכר אינו כי אם בשם ימשך הזכר אחר השם, ומפני שהשם עקר לזכר, עומדים בכחו
, ר המלכותתמשך הממשלה אח, שכל מלך מושל ואין כל מושל מלך, שהמלכות עקר לממשלה

ואם היה , ימשך כסא העצם אחר העצם היושב עליו, ומפני שהעצם הראשון עקר לכל עצם
יתברך שהוא אינו גוף ' אבל ה, היה צריך אל כסא שהוא גוף לשבת עליו, היושב על הכסא גוף

אבל אם יוחס לו שם כסא יהיה הכסא ענין בלתי , אינו צריך אל כסא שישב עליו, ולא כח בגוף
  : גוף

נצב עליו ' והנה ה, כ הנה השם עליו בדמות"ואעפ, ומזה תבין שהכסא ההוא הוא ענין מעולה
ואחר שהדבר כן איך יתכן למצוא שם שיורה על , על הסלם על דרך משל] יג, בראשית כח[

ואיך הושג בשאר השגות שהם למטה , אמתת מהות עצמו יתברך שהוא ענין בלתי מושג בשכל
ויורה על הבדלו מזולתו וההבדל ההוא , ה שמו המפורש על מציאותוואמנם יור, מהשגת השכל

וגם , אבל הוא הבדל עצמו תכלית ההבדל מעצם זולתו, אינו הבדל עצמו מעצם זולתו לבד
כמו שנאמר , אשר אין הבדל גדול ממנו, הבדל ענייני עצמו מענייני עצם זולתו תכלית ההבדל

  : בחלק הקטן הבא אחר זה

והוא שנאמר ,  בו אי זה אותיות הם שנתיחדו להיותם שם לו יתברך שמוואמנם בזה אודיע
ובא להורות בם , אותיות' מהן כשהודיע זה לבעלי הלשון ד' ובחר ה, ב"שהאותיות כולן כ

וצוה את , וראה שלא היה אפשר להורות על מציאותו המיוחד כי אם בשם מיוחד, מציאותו
כמו שנבחר שמו משאר , מובחר משאר אומותמשרתיו הכהנים לברך בו את עמו המיוחד ה

וכאשר היה הוא מיוחד ושמו , כמו שכל האומות הן בריותיו, פ שכלן הן אותיותיו"ואע, אותיות
, פ שכלן שבטיו מיוחדים"ואע, צוה להביא הברכה באמצעות שבט מיוחד מכל שבטיו, מיוחד

וכמו ,  אחד משולשואם היא משולשת כמו ששמו, בחר ברכה מיוחדת, וכמו שהכל מיוחד
וכן כל כהן לוי , אבל אין כולם לוים, וכולן ישראל, כהנים לוים וישראל, שעמו אחד ומשולש
  : אבל אין כל לוי כהן

והנה הם , אותיות בשום פנים' אודיעך שאין שום שם פחות מב, ואחר שהודעתיך זה
. 'ועוד נבחר א. לשתפו אל השם' ועוד נבחר ו, ה"הראשונים הנבחרים מכל האותיות שהם י

וכל גלגול מתגלגל על שם המיוחד , והם אשר מציאותם בכל, הם אותיות השם' והנה אלה הד
ואחר , המיוחד' והם הם לבדם אותיות ה, אין בו שום שתוף מאות אחר כי אם מאלה הארבעה

  : שמע מה שאומר בהם בסתריהם לפי הקבלה בחלק זה, שהודעתיך זה

  : 'ולל ענין הוראת אותיות הכ' סימן ל' ענין ב' חלק ת



אשר מכללם במספרם התחייב , חיוב מציאות יורו עליו האותיות, בעבור שהשם נמצא
והתחייב , ומה שהוא ראשית כל מה שנמצא אחריו, ד"והם כולם יח, במציאות כולם בהכרח

, וועל כן צריך שיורה עליו אות שיורה שם עניינו עם הבאים אחרי, מרצונו הוא האלוה יתברך
ולא יתכן להזכיר אחד מהן , הוא אות נמצא ראשון לכל האותיות במדרגה' כי א', וזהו אות א

והזכר כל האותיות מופשטות , משותפת' וכל נקוד שמניע אות עמו תנועה א', במבטא בלתי א
  : עם כל אחד ואחד מהנקודים', עד ת' ל מן א"ר, מכל הרכבה אחת אחד

ואחר , עם אות ועם נקוד' מצא שהתנועה התחלתה משתוף אות, ותאריך בכל אות אריכות מעט
מתגלגלת בנגון בהארכה בתנועה ' נשארה הנקודה המשותפת עם א, צאת הברת האות מן הפה

וזה הכרחי לפי , לבדה בלי הפסק עתים אלה מנשימה לנשימה' על דרך משל על הא, מתמדת
ימות , ה להיותו קצת שעהשאם תפסק ממנו נשימתו אשר היא הסבה הקרוב, מציאות האדם

הורה אות הנשימה שעליה נתלו כל הנשמות על , הן סיבות חיותו הקרובות, מיד ועל הנשימות
ועליו נתלו כל , מציאות האלוה שהוא חיי כל חי והוא הסיבה הראשונה לכל חיי החיים כולם

  : התנועות מראש ועד סוף

למעלה ושמה חולם וציורה נקודה אחת , מינים במציאות הדבור' וידוע שכל ההברות הן ה
ואחת תלויה , ואחת למטה ושמה חירק וציורה נקודה אחת באמצע האות, אחת על סוף האות

ואחת למטה מושכת ישרה ושמה , בין מעלה ובין מטה באמצע אחר גוף האות ושמה שורק
ואחת למטה . וציורה קו ישר מסוף האות עד ראשו ונקודה אחת תחת הקו באמצעיתו. קמץ

' נמצא שכל ה, בסוף האות ואחת בראש האות מלמטה' וציורה שני נקודים א, ושמה צרי
והאמצעי התיחד , אלא שהאחד התיחד להיות עליון לבד, הברות הן למטה ולמעלה ובאמצע

, הנשארים היו למטה' והג, וציור למטה נקוד אחד נקרא בשמו ונזכר בהברתו, להיות באמצע
  :  וזה הענין יושלם במקומו בחלק השמיני בסוד מבטא השם,ושאר הנקודים מאלו הורכבו

אלף ' והוא בגימ] י, דניאל ז[ודע שהנשימות אשר לאף הן אלף ורמז זה אלף אלפין ישמשוניה 
, שרמז בו על גדרו של אדם, ויפח באפיו נשמת חיים] ז, בראשית כ[והנה סודו , נשימות האף

וכמו שאם תעביר , ת"ל מ"משכי, י"ח' א בגימ"והו, וכן הם מונים חי מת, והוא על שני דרכים
אם כן תעדיר נשימות מהאיש לא , לא יהיה מציאות לאות הנחשב להזכר, הזכרת אלף מהאות
ודע זה ונרמז מה שאמרתי בענין הנשימה שגם היא שמה נשמה בסוף . יהיה מציאות לחיי

בו בסודו כל נשימה ] ר ב"דב[כמאמר כל הנשמה תהלל יה הללויה שפירשו ] ה, קנ[תהלים 
, ועוד נבאר זה יותר מבואר בסוד מבטא השם בענין הנשימות ובכמותן ואיכותן. ונשימה שבך

  : ה"ובמהות עצמותן בע

, א שהיא ראשונה לכל האותיות"א בית"ל במערכת אלפ"ר, ראשונה בכל עניינה' ועל היות א
, ימן למספר הראשוןלפי היותה ס, ובמערכת מספר האחדים שהיא ראשית לכל המספרים

, ראויה להיותה שם לשם' ולפיכך היתה אות א, שמצד אחד הוא מספר ומצד אחר אינו מספר
היא ' ועוד נודע שהא, כלומר להורות עליו עם הדבר הנכבד שבכל הנמצאים המיניים והסוגיים

ד "ועשרות שראשם יו, בסימן רמוז' שהם אחדים שראשם א, מעלות המספר' ראשית לד
והוא חזרה , עוד בסימן רמוז' ואלפים שראשם א, בסימן רמוז' ומאות שראשם ק, רמוזבסימן 
, והנה בא להורות בזה שמי שהוא ראשית הוא בעצמו תכלית, ועל כן נקרא האלף אחד, חלילה

, אני ראשון ואני אחרון' אני ה', ה] ו, ישעיה מד[והוא מאמר הנביא שרמז בו על מה שאמר 
, ה"והיא הראשונה בשם העצם שהוא שם אהי, היא מאותיות השם' האואשר בא לגלות הוא ש

והיא אחרונה במדרגת , ה"שהוא שם יהו, והיא ראשונה בשם העצם, והיא היא מאותיות השם
, כל זה הורה על היותו יתברך ראשון ואחרון, והיא ראשונה במדרגה העשרות, האחדים

והוא , הוא ראשית לכל נמצא מאתו, תכלומר ראשית שאין לו ראשית ותכלית שאין לו תכלי



ליחד שמו ' ולפי זה העניין צוה ה, שכלם נבראו בעבור התגלות מעלתו לברואיו, תכלית לכולם
ראובן ] ד, בראשית מט[כמו שנאמר , שהוא מורה על ראשית כח המציאות האנושי, כל בכור

תכלית מה שאפשר להורות על , וצוה עוד ליחד שמו עשירי, בכורי אתה כחי וראשית אוני
וכולם מיוחסים , אותיות' שהם י' עד י' ומפני שמן א, להגיע בו מן המציאות לעדות שהוא הכל

הוצרך להודיע בראש , אל הראשון שנקראו בשמם הכללי אחדים על שם הראשון ששמו אחד
ששניהם צריכים , שאין לפניהם ראש ואין אחריהם סוף אחדות, האחדים ובסוף האחדים

, ספירות בלימה שהם אמתת האחדות' י] ג"א מ"ספר יצירה פ[ אחדות השם על פי להעיד על
והנה היו שניהם , ולא היה אפשר אם כן שיהיה שמו בלתי שתי אותיות אלו בשום פנים

שהנה , ועל כן היו אותיות נקראים עליהם בסימן עצמם, במספרם כוללים חצי האותיות
ד לבדה "ועוד יו, ת"לבדה ואחר כך ו' ותשים א, ת"תיו"בחלקך שתי אותיות לשני חלקים או

כלומר סימן ראשון ', ו י"ת' ו א"ת בשניהם הנה תמצא סודם ת"ת אל ו"ת ותהפך ו"ואחר כך ו
ו יחיה " והרמז שם ת, ו"והתוית ת] יחזקאל א [כמו , ו הוא סימן רמוז"שענין ת, וסימן אחרון

ב הורה עליהם "ו בל"דם והסוד אותם שבתו תמות יורה עליו תו של"ת, יורה עליו תו של דיו
א "ו הו"ד די"וסו, ו של דיו והבן זה מאד"ש הורה עליהם ת"ו בנפ"ואותם שחי, ו שלדם"ת

אלא שאלו , ופירושו גם הוא יוד הוא, א"ו ה"א ו"ד ה"ד יו"א סו"ם הו"ד ד"וסו, ד"ד יו"סו
רה הסובבת בו ועודנו אשר לא מלו הלב עד שהתגלה העט, המיתוהו בלבם וכסוהו עם דם הלב

והפסיד הייעוד הטוב שהוא וערפכם לא , ועברו על מצות ונמלתם את ערלת לבבכם, ערל
והוא מצד השני , שהוא הסיבה הקרובה הפועלת למציאות האדם, תקשו עוד בסוד הקשת

, לפיכך התחייבו מיתה אשר הם המיתו בקרבם מי שהיה סבת מציאותם, הרחוקה מצד החומר
ושפכו את , וגלו את ערלתו בכח מילתו ומלוהו, ו בנפשם מי שהסירו מלבם ערלתוואילו החיוה

החליפו מת בחי וזולתם , עד שיכירו מהותו ומצאוהו מת בטבעו והחיו מה שכנגדו, דמויו
היה שם כולל השם המפורש מורכב , ומפני היות כל דם ראשית חומר האדם, המירו חי במת

עדים על ' ובאילו הם ב, ה"ו עולה את"מספר ת, ד"ו יו" תגם', ו א"ונאמר עוד כי ת, במבטא
והנה , כלומר אתה ראשון ואת אחרון', אתה י' השם שהם מעידים עליו ואומרים לו אתה א

, האותיות מורים על השם' ואחד שהיו אלו ב. כ במספר"ו שניהם שוים ג"אתה בלשון לעז ות
כי מפני שהם זוג אי ,  אחרים אמצעיים'הוכרחו להשתתף אליהם עוד ב, והם ראש וסוף ליחוד

ועל כן היו האמצעים ראוים להיותם ', אפשר להמצא אות אחד לבד אמצעי בעיניהם כי אם ב
. שרש ראשון לכל חשבון' ונקרא חשבונם חשבון עגול ונקרא חשבון א, ו"והם הו, שם לשם
  : חשבון שלם' וחשבון י

י מורה שהוא שם " לא היה שם אהומפני מה, וידעתי שתשאלני ותאמר אחר שהדבר כן
כדי לבחון בו לבות , דע שכן היה ראוי אבל מפני שהשם רצה להעלים שמו, המיוחד

, היה הכרח לכסותו ולהסתירו ולהעלימו, המשכילים ולצרוף ולברר וללבן בו כח שכלם
ו אלי, ולא היה נעלם תכלית העלם אפילו המשכילים בעיינם, והורכב על זה מאותיות ההעלמה

והיא השם נמצא אצלם על דרך מקובל לא על דרך , לא היו יכולים להשיג ממנו שום דבר
, אבל היה הכרח שיהיה משוטף בין שתי קצוות כדי להשלים בו שני מיני בני אדם, מושכל

והם שכלים וסכלים אלה בכח עיונם , עליהם אדם ובהמה תושיע השם] ז, תהלים לו[שנאמר 
והכסילים נאסרה עליהם הזכרתו והם לא יזכירו עוד , שהוא נמצאואלה בקבלם עליהם , בשם

כמו שאמר הנביא היו דעו , והשכילים הותרה להם הזכרתו שמחו מאד בדעתם דרכיה, בשמם
וכן צועקים הנביאים על זכרו כמו שנאמר המזכירים את , באמת לשמך ולהזכירך תאות נפש

וכבר , ישים את ירושלם תהלה בארץ, נן ועדועוד ואל תתנו דמי לו עד יכו, השם אל דומי לכם
ואחר שהדבר כן הנה היתה , כלומר לא ישתקו מלהזכירו, אמר עליהם יומם ולילה לא יחשו
' שאלה הד, י שם קבוע והיה צורך להודיע"ואלו היה אהו, שם סיבה להעלימו וסיבה לגלותו

זה לא יתכן שיהיה היו הכסילים תמיהים ואומרים ש, הם האותיות המשמשות עם כל נקוד



שלא היו מכירים מעלת זה הענין האמתתי , השם מורה על אותיותיו שהם שמשים לזולתם
  : על כן הצרך לגלות זה בצורות אחרות בלתי מובנות לפתאים ומבנות לחכמים, העליון

שהוא יורה שכל , האמתי לא יובן סודו בלתי גלגול' ועוד טעם שני מעולה מן הראשון והוא שה
שבנקודו יכיר אדם סוד , וגם לא יודע מבלתי נוקודו הראוי לו,  מאמתת מציאותו התחייבגלגול

וצריך שתמצא בו תנועה סבובית , ושהוא סבת כל תנועה סבובית או ישרה, כל התנועות
וגם צריך שתמצא לו התנועה הישרה כמו , בהכרח להורות על התחייב התנועה סבובית ממנו

  : בה גם היאכן להורות על שממנו התחיי

ועל , שהם יורו על כחותיו, והנה לא תהיה הזכרתו שלימה בלתי נגוני הנשימות הידועות לו
כי זאת ההשגה בכללה היא הנקראת על פי , התחייב ממנו כל כח כללי או פרטי שבמציאות
ואם כן לא היה מורה בשם בעצמו זה כולו , הקבלה האלהית המושכלת ידיעת השם באמת

, ועל כן בא השם הנקרא שם העצם בכל התורה כלה, ה עליו בשלמות האחרונההיאך היה מור
ובא עוד במקום אחד . וזה סודו יהוה והמשכל יבין, בענין מורה על גלגל חוזר חלילה תמיד

  : אהיה, מיוחד בצורה שנית מגולגלת והיא זו

אוי להיותר פעמים בכל התורה בשם ר' והחכם יכיר שהנה זו הצורה השניה לא באה כי אם ג
ואמנם . גם לא בא בנביאים ולא בכתובים בגזרת שם השם אפילו פעם אחת, בלתי נמחק

' והרמז ה, כ לא בא אלא להורות על היותו סבת הגאולה הכללית"המקום שבא בו בתורה ג
  : והבן זה' פעמים ה' אלפים וי

לבד ' פים שהם האל' וה', פעמים ה' האחד י, ב דרכים"והוא מה שהורה עליו השם הראשון כ
וכן השם השני ', פעמים י' בזמן ה' והשני יציאה מן השם וביאה אל ו, שהאלפים אחדים הם

ולפי זו הדרך יהיה שם ', פעמים א' אחר עבור ה' פעמים ה' בעצמו דרכו השני בהפוך כזה ה
הוא ' והראשון אשר ראשו י, אלהי הכל שלו' ן לה"ל ורמזו ה"והוא הכ' העצם אשר ראשו א

' פעמים י' ומצד ה, ל"שהם א' פעמים ו' והוא כלל מצד ה, ל מצד חבור כל האחדים עדיו"כה
. ן"והוא סוד עץ חיים אשר העלם מבטאו דיי, ל"וישר והפוך יעלה סודו כלל לכ, ל"שהם כ

ם "ך ובם יעלי"וכל עץ יש לו עלי, וקום משחהו כי זה הוא, ש ודעהו"ת ב"וסודו זה בא
יתברך שמו ויתברך ' וכן ה, ל"ל כל"ל לכ"ב יהיה סודו כל"שם בן יוכשתשלשהו ל, פירותיו

  : ה"ח יהו"ם וסודו רו"ורמז המספר ד, זכרו לעד

, והינו נפש אדם הכוללת כל נפש, ח הוא"ח מרו"ם ותמצא רו"ם כפול ד"והנה זה הוא עץ חיי
אחור ] ה , תהלים קלט[והרמז , ו בהתהפכם בשם שהם גלגל מתהפך פנים ואחור"והנה הורו ה
' בנתים מכריע הגלגול של י' ואמנם הנה באו בשם הראשון פנים ואחור והיה ו, וקדם צרתני

כענין עמוד , שהוא בנתים יורה על קיום דבר תמידי נצחי עומד' וענין ו', כנגד ה' ספירות ה
סלם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה ] יב, בראשית כח[והוא בדמות , שעליו הבית נשען

שעמידתה ישרה ' מתנועעים סביבו תנועה ישרה בצורה ו, מלאכי אלהים עולים ויורדיםויהיו 
אשר התנועות בו ישרות , ואם כן יורה זה השם שהשם מעמיד העולם, עומדת בקומה זקופה

, ה"חלקים שוים שהם הו' שהם נחלקות לב, ספירות' עולות ויורדות בכח זה השם שסודו י
וצורתו עגולה שמורה על תנועה ', ר הוא המכריע בנתים הוא יה אש"הי' ויורה השני שהוא א

, שהוא עולם הגלגלים בכח זה השם, מעמיד עולם התנועה הסבובית' שה, סבובית סביבה
ועל כן נאמר , והיא רוח הקדש. שהוא כולו ספירה אחת ראשונה ושמה רוח אלהים חיים

במרכבה אל אשר יהיה שמה ] בי, שם א[וכבר נאמר , כי רוח החיה באופנים] יחזקאל א [
, וסוד יהיה עם שמה הרוח יגלה לך סוד רוח השם הנכבד, הרוח ללכת ילכו לא יסבו בלכתן

וכשתהפכהו או תכפלהו תמצא סודו שהוא , ה"והוא זה י. אותיות' והנה היה השם גם כן בן ב



שים , ד" עם יו'והיו הרוחנים א, ל"ותמצאהו גלג' גלגולי השמות בג' עתה חבר כל ג, ה"ה י"י
, ל"חבר שניהם ותמצא מגד, ג"ל עוד ויעלה מ"ד עם ג"ושים יו, ל"ל בכלל ויעלה ד"עם ג' א

ז שוה במספרו עם "והנה ע, מגדל עז שם השם בו ירוץ צדיק ונשגב] י, משלי יח[והרמז 
והנה יהוה אלהינו יהוה , והרמז יבוא קדים, ם"וסודו קדי, ד"חברם יחד ותמצאם קנ, ל"מגד
' ושם סוד הנזכרים למעלה בג, ד"והסוד נק, ד"ז שהם קנ"ל ע" שלשת השמות עולם מגדאחד

י עלו "ועלו אותיות השם ועם א, ב"מיוחדים שהם עקר שם בן י] ה"ה ויהי"ה הו"הי[שמות 
והשם שהוא תאר והוא אלהינו , אבל יורו על גלגול השם השלם פנים ואחור, ד"ב ואלה י"י

שהיה אשר מלה מכרעת , ]יד, שמות ג[ה "ה אשר אהי"דמות אהיוהכל אחד כ. מכריע בנתים
ואם , והמכריע גם כן שם למי שיכיר סודו, השמות הם דבר אחר התאר והמתואר' וב, בנתים

ר "וסוד אש, וסימניך שכרך הרבה מאד, ר"ב ש"אלפין מהן ותכלול כל אחד יעלה כ' תכיר ג
והמספר דרך השם בארץ , ר"ר מאי" נוהכל בם, והסוד כמו באורך נראה אור, ר"ר מאי"נ

שהיא , נר יהוה נשמת אדם שמספרם השגחת נשמה] כז, משלי כ[והרמז , ץ"ר באר"והוא נ
והסוד כמו שנמצאת השגחת השם בכוכב כן נמצאת השגחת השם , בעצמה השגחת השמים

  : במח

ליתי לך והוא מה שגי, ג משולש"ו משולש שיורה על זו"ויתגלה לך סודו מסוד וכל שהוא י
הנה תרבעם , ו"ועוד המכריעים הם י, ל"פעמים הא שהוא א' ם המתגלגלים שהם ו"בסוד האד

וידוע , מלך' ורמזו ה, וסודו מלך, י"היו כלל' חבר אליהם ל, י"זה על זה ותמצא שהם כל
א "ה ה"ויהיה סוד אהי, הא לכם זרע] נג, בראשית מז[כמו , נזכר הוא כענין הנה' שמציאות הא

כי עתה יבקש , כמי שאומר הנה המלך כחדו ממנו, כלומר הנה הוא נמצא, ענין הנה השםה ב"י
והנה הא הפוך הוא , והנה הלב והנפש והמאר ומה שנמשך אחריהם, מכם מה שאתם חייבים לו

וסוד , ה"ושלשתם כוללים כח אחד שהוא כח אהב, והנה עקר כל אוהב וכל אהוב, חיצי אהבה
, ד קטן"ם אח"שהוא עול, א"ם הב" שים על אהבה עולם ותמצא העול,ה"ה י"או והכל יהו' בה

והוא בעצמו , ם"א אלהי"א מל"ר הו"ה אש"ועל זה רמזו על י, והנה עולם אהבה בלא ספק
והוא הכולל מלאך , ה הוא האלהים"כי יהו, ו"ף ו"ו כ"והוא רמז כ, ה"שהוא יהו' ד ה"יו

. שהוא כלי האלהים, ורות בם סוד העולםלה, והוא אדני יהוה שהוא אדני אלהים, האלהים
, וחשוב עוד אדני האדנים, ד כלומר ראשון ואחרון"ף ויו"חשוב אלהי האלהים ותמצא אל

י "ת ימ"ודע שהוא לרמז שש, ב"חברם ותמצא שיו, ן הכולל מדה כנגד מדה"ותמצא המעי
יו הנשאר ולא וסוד חצ, ף"ו גו"ב מצורף שלם שסוד חציו אינ"ויוצא מכלל שם בן י, בראשית
שמי שני יצרים ברא שני . ברא נסתר. והגלגול שמי שית בראשית והסוד שמי נסתר, כח בגוף

, ואם תוכל להבין הדרך המופלאה מדיעת השם תדע את השם. יצרים שמי המיוחד והמפורש
כי אתך אני להצילך נאם ] כ , ירמיה טו[ורמז , ך"ת ותמצא גלגל השכל את"ת עם שי"חבר שי

ש והוא "ל רא"ותמצאהו בכ, א"ר והוא רב"א שסודו אב"ל עם בר"בר שמי שסודו שכוח', ה
וכשתמצאהו בחומר תמצאהו בצורה בסוד , ואם תמצאהו בצורה תמצאהו בחומר, ל"ש בכ"רא

  : יצרים בצורה' יצרים בחומר ב' וכלל הסוד ב, נר באש

בשתים יכסה ,  כנפיםשש] י, יחזקאל א[והוא סוד , והרי התגלה לך סוד ששת ימי בראשית
. שהם הפנים שהם בראש והרגלים שהם למטה, פנים ובשתים יכסה רגליו ובשתים יעופף

' שערים ידים שתים ולהם י' ולהם ז', והכנפים אשר ידי אדם תחתיהם שהם באמצע פנים ב
ומהם , אצבעות הרגלים' ספירות כנגד י' כ י"ולהם ג', אצבעות הידים רגלים ב' ספירות כנגד י

  : ז אותיות"ז מיני אדם וכ"התחייבו כ

ומתגלגלין כף זכות , ימי בראשית ועל כן יום ראש השנה הוא יום הדין' י דין ו"ן תשר"והנה די
כי , י שמו"ועוד הסוד מטטרון שד, י מכריע ביניהם"והיה שד, ץ"ת ק"שסודם ע, וכף חובה

, ן נער והכל כתר שדי ליגם שם מטטרו, ד"והמוכרח תתקע, יהיה סוד פירושו שדי שמו שדי



וסודם , ה"ה קכ"פעמים כ' ה, ה"כ' פעמים ה' ה, מעיד על יום הדין' ועל זה תדע שגלגול ה
  : אלף אחד צורה ושם ויחוד' ם א"ם כהני"והדיני, ן"ם הדי"יו

ודע כי חובר אל אות , ם ודעם"ה כנגד מציאות הד"והסוד שם יחוד מציאה סופי תיבות מד
' אחד מפני היותם גם הם שניהם במספר י, פני שני עניינים ראשוניםד מ"הראשון של שם ו

קצוות ' ד יורו עליו שהוא ו"אשר ו, ד על כל המציאות"ושני מפני הוראת ממשלת יו, בעצמו
ותמצא סודו , א"מל' ואלה מהם כתוב י, דרכים רבים' ואמנם יש לו אחר אלה הב, סודות' וד

ד "א שהוא כבו"ה, ד"א יו" סודו היה מלא והוא סוד הם בעצמו כי"ואמנם הוא האלהי, ך"מלא
ן "והרמז עליו מעשה ידי אמ, ה כמו שאמרנו"והוא אדני יהו, ם"ה הוא האלהי"ויהו, ב"ד ל"יחי

וממנו , והנה אהיה בלעז שריאו, א ורמז ונהורא עמיה שרי"הנור, שהוא סימן אל מלך נאמן
והנה הוא , ד"ודע כמה עולה המחובר מן יוד "ועוד כתוב יו, תבין צורת דרך אהיה אשר אהיה

' שעולה י' והמחובר מן ד, כ"ותמצא א' וראה עוד כמה עולה המחובר מן ו, ם"ם הי"ל ג"הכ
ם יוצא מן מחוברי "והנה אלהי, ם"שעלה הי' חברם מן המחובר מן י, ל"הרי מספר שניהם א

והנה כבר מצאת , ה"הוא במרובעם ותמצא י"ועוד חבר מחוברי ה, כ"ל ג"ל הכ"ד והוא א"יו
אבל , ה מדת רחמים"כי יהו, והוא הוראת הפוך המדות, ה אלהים"ה מלא יהו"שיצאו מן י

ן "יודי' והסוד הא, א"ד ה"י גם הנה יו"ו אדנ"והנה הי, כי אלהים הוא דיין, ם מדת הדין"אלהי
, ובנויועל כן היה השם מיוחד , ם"ן הרי הכל סימן נסי"ם ימ"ן שה"ד האי"והם יו' שהן ס

ה מצד "מיון י' ן יצא מן ד"ם הדי"והנה רמז יו. ך"ו פני"ועניינם חסד ואמת יקדמ, ד"ורמזם נקו
  : י"ד ה"והנה הכל מן יו, ד"הרי היו' פעמים ה' וה, ן"פעמים הרי מי' י

ה "מן סוד י, וכאשר יצא ממנו הדמיוני יצא ממנו גם כן השכלי, והוא הסוד הנקרא כח הדמיוני
, ן"ם שם המי"חבר שניהם ותמצא סודם אד, ד"ן היו"ד כמו שזה מי"ם היו"א שוגם הו, י"שמ
ם "אך בהשתתף אליהם שם המיוחד שהוא ש, ף ושניהם מתים"ל גו"ה ע"ה צור"ל צור"ף ע"גו

ה "ע הוא שם מחי"ר הר"ב ויצ"ר הטו"והכלל יצ, ם"ה המתי"נמצא השם מחי, ם"החיי
ד "עולה ע,  ותמצא חבור כולם על הדרך הנזכרא"ו ה"ו' ג חשוב עוד ענין הא"ם תתצ"המתי

' ו הא"א ו"ן שסודם ה"הוא עד הוא דיי] כב, אבות ד[ל "ועל כן אמרו רז, ן"שהוא בעצמו דיי
  : ן"ד ודיי"ע

זה שמי לעולם וזה זכרי ] טו, שמות ג[ועל זה נאמר , ואמנם הסוד המבואר מהם הוא הוא
שהם משותפים , היצרים שמהם השגנו האלהות' וזה על דרך ב, והסוד זה ימש וזה יזכר, לדור

המעידים על החומר והצורה בפסוד מגדל עז , ברמז צדיק ונשגב, בעליונים עם חומר וצורה
אלא שהעליונים חיים והתחתונים , ועם התחנונים בעצמם זה דרכם ושתופים, הרמוז למעלה

תבין מהו ענין תחיית ומכאן , כי שוים המתים חיים, ובהשתתף כח החיים עם המתים, מתים
  : ומהו ענין חיי העולם הבא, המתים

, אבל אם תרצה להתעלות לפניו בכל יום, ודע שדרכי השם אין להם חקר כי סתריו בלי קץ
פ שפעל פעולת "ואע, ושלא תהיה דומה לחמור הרחים אשר סובב סובב ואינו זז ממקומו

ואין לו מכל פעולתו שום מעלה , חמור היה וחמור הוא, הטחינה בתנועתו והוא כלי לזולתו
שנפשותם בכל יום מתעלות לפני מי , תצטרך להדמות למשכלים בחכמות, נוספת על עצמו

וממנו , ב ובהוראתו"ולפיכך אחתום זה החלק בסוד שם בן י, שבראם מתוך ידיעת שמו יתברך
ך אל כי הכל יצא ממקום אחד והכל הול, ב"ולסוד שם בן ע, ב"התעורר לידיעת שם בן מ

ימי התשובה ' כנגד י, פעמים ביום הכפורים' ב היה הכהן מזכירו י"ודע כי שם בן י, מקום אחד
מתפשט ממציאות למציאות וגם , שהכל עתה אל רמז אחד, דברות' מאמרות וי' ספירות וי' וי

שהנה שליחא , ממעלה אל מעלה ומענין לענין ומסבה לסבה עד הגע הכל לידי שליח דציבורא
ב עולה למספר "והנה שם בן י. ' יוד הוא כלומר עשירי הוא והעשירי יהיה קדש להדציבורא



וכלל חלקיו אלה ', וששיתם ב' ורביעיתם ג' ושלישיהם ד' בעבור חלקיו השוים שחציים ו, זה
או אמור הוא , הרי הסוד היא הוא, א"ב הוא הו"וסוד י, א"עלה הי' עם החלק המיוחד שהוא א

  :  יהוה יוהה יההו-וזה דרכם . חדה א"ח י"והכל כ, היא

  :  יהיה והוה והיה-וזה אחד מפירושיו 

ובסוד המבטא נגלה לך עוד סוד נקודם , ואמנם יש לו כמה סודות אחרים ואלה מפסיקים לך בו
, כבר נשלמה כוונתינו במה שרצינו להורות עליו בענין האותיות המיוחדות לשם השם. ה"בע

למה שצריך שיודע ממנו , להיותו בדמות ראשי פרקים, הכרחיאלא שתהיה מה שעוררנו עליו 
  : כדי להגיע בו אל צורת תנועת הדבור, כרב העיון השכלי

   

  :א"והתיבה עפי, וענייניו ארבעה, חלקיו ארבעה', ק'ר'ש'סימני אותיותיו ת' החלק הז

  : כולל צירוף האותיות', סימן ע', ענין א', חלק ת

כמו שיש לכל , אבל יש לו סוף בהכרח, פ שאין לו מושג לנו"עוא, זה הכלל הוא קל להבינו
והנה מפני שזו הדרך היא הראשונה , אבל בכח אין להם סוף, כתב סוף ולכל לשון סוף בפעל

והוא שם , ועל כן כל חלקיה נכללו בשמה הכללי, מן החכמה המקובלת שבה כדמות כללית
וידוע , קרא הפוך האותיות שהכל אחדאו נ, שבעים לשונות' שהוא בגימ, הצירוף האותיות

, מפני שבדמותו נמזגו היסודות, שאין בלשונות כי אם הפוך התחברות האותיות ויקרא זה מזג
, א"ד ה"שהוא יו' וזהו סוד ה, יסודות' כן כל מזג מורכב מד, וכמו שכל דבור מורכב מאותיות

 כן נמצא כל הדבור וכל היוצור ואם, יסודות' מורה על ד' וד, ב אותיות"מורה על כ' ה וי"כי א
על , וממנו הקשר מפורש, ה"ר תור"ומורה על היותו כת, ו"ו שסודו כ"והוא כ, יוצא בשם אחד

  : כן הורה על היות השם המפורש באיברים

גם לו משפט הבכורה , אשר ממנו כל הרכבה וממנו באה הברכה, ה"והוא בעצמו דבר יהו
כמו שכתוב , ועל כן התגלגלו האותיות בפנים ואחור, והם הם אותיות הברכה והקללה, בברור

. וזו היא צורתן, בתים וכן כולם' בונות ו' ג, בתים' אבנים בונות ב' ב] ב"ד מי"פ[בספר יצירה 
, וכן כל מה שתבנה מהן יגיע אל תכלית כזו, א"ב גב"ג גא"א בא"ב בג"ג אג"אב, א"ב ב"א

כלומר שמתהפך הראשון לאחרון , ם או יין במיםוהנה פירוש זה הענין הוא כמו שמוזג יין במי
ואם הזדמן בם אמצעי זוג או נפרד יתגלגל עם כל , והאחרון לראשון הסוף לראש והראש לסוף

  : אחד ואחד עד סוף

והוא המספר שהורה עליו בנין הקרוב שקדם לו , בתים' והנה במשולש מפני היותו בונה ו
פעמים ' תיבות היה ההפוך בכל אות ב'  אותיות וב'שהיו ד, בחשבון אותיותיו ותבותיו בכלל

ג כנגד "כלומר המתהפך ב, תיבות הוא הנלחם' והנשאר בכל ב, ג"ב ג"א ב"א, בראש התיבה
, ולא יושלם הצירוף לעולם באותיות בלתי דומות, א"ב כנגד ב"ג וכן א"א כנגד א"וכן ג, ב"ג

שהוא ראש הצירוף שהיה כנגדו ג "כגון אב, עד שיהיה הדבור האחרון הפך הדבור הראשון
', וכן בכל הצירוף וכל צירוף שתצרף כשהוא מאותיות יותר מג, א"הפוך סוף הצירוף שהוא גב

אותיות ' ז לעולם תתחיל לצרף בו תחלה ג"ו או אבגדהו"ה או אבגדה"ד או אבגד"כגון אבג
יושלם עד ש, ושמור לפי המספר ההוא להשים האות הראשון בתחלה תמיד, אחרונות שבו

ג מן "או אב, ה"ב מן אבגד"וכן אם הם רבים כגון א, ד"מן אבג' כגון א, אותיות' גלגול הג
תעיין בצירוף הראשון שהוא , וכשיושלם גלגול השלש, ז"ד מן אבגדהו"ו או אבג"אבגדה



ותשים הראש לסוף ותמצא כל הדרך ישרה בלי טעות , ותתחיל הצירוף השני, מפתח שלכלם
  : ד לפי זו הדרך ואלו הם"ראשי צירופים לאבג' ותמצא ד, להמהלגול הסובב חלי

  : בראש התיבה' א. פעמים' ד מתגלגל ו"אבג

  : בראש התיבה' ב. פעמים' א מתגלגל ו"בגד

  : בראש התיבה' ג. פעמים' ב מתגלגל ו"גדא

  : בראש התיבה' פעמים ד' ג מתגלגל ו"דאב

רכי הפוך האותיות כפי מה שמספיק וכפי הדרך הזו תעשה לכל הצירופים וכבר הודעתיך ד
  : לכוונתינו

  : כולל תמורת האותיות. 'סימן פ', ענין ב' חלק ש

יש מהם מה שתהיה התמורה על צד החליף אות באות באלפא , התמורה יש לה דרכים רבים
שלש ראשים חקוקה ' ועל כן ש', וכללו ש, ץ"ש אל מצפ"ת ב"כגון יהוה שמתחלף בא, ביתא

  : ראשים' של ד' אותיות יורו עוד על מציאותו בש'  שהשם דובעבור, בתפלים

אמות ' וכנגד ד, ()אבות צורה זו ' שערים וכנגד ג' כנגד ז, ספירות אשר בראש' ורמז להם ז
והנה , ר"ל עם עפ"והוא רמז מיוחד ומפורש בחבור שכ, ת"והרי סוד שניהם ש, ()צורה זו 

כמו שקבלנו על שם יהוה אלהינו יהוה , א"תא בי"התמורות והחלופים יתכן היותם בכל אלפ
ך "שש] יז, ר יח"מד[וכן בדברי הנביאים , ו"ז כוז"ו במוכס"ד על כוז"ב ג"שמתחלף בא

וכן בצירוף פאר תחת אפר , וכן רבים עד אין חקר, י"ב קמ"ם הוא ל"ל כשדי"במקום בב
 שאין לנטות ממנו ,והנה הצירוף גלגל סובב בסיבוב קבוע הכרחי, וכן רבים] ג, ישעיה סא[

כי כלו סובב מכל צדדיו , כשיכתב בצורה השלמה לבלתי עזוב דבר מכלו, ימין ושמאל
אבל התמורה אין לה הכרח קבוע מתהפך ומתגלגל אבל לפי , בסבובים רבים מופלאים בפיאות

כי היא דומה לה מצד התמורה שזו וזו , והנה תמורת האותיות קרובה מן גמטריא, הרצון
והנה נבדלה , ולא כל תמורה גימטריא, ל כן אנו אומרין כל גימטריא תמורהוע, תמורה

, ובלתי קבוע מצד אחד, מצד שהתמורה היא על דבר קובע מצד אחד, התמורה מגימטריא
ובלתי קבוע שיתהפך אחר כן כמה , א אחת תחלה הכרית"א בית"והקבוע הוא שיתהפך באלפ

והנה דומא , ו שלישית או יותר בדבור אחדא שנית א"א בית"המהפך להפכו באלפ, שיתרצה
ויבדל מהתמורה שמספרי , גימטריא לתמורה מצד שלא יזוג גימטריא מהמספר השוה לכל צד

ודע שכל מה , ומספר התמורה אינו רק רבים על מספרים רבים, גימטריא רבים על ענין אחד
ממנו הוא יותר וכל מה שהתרחק , הוא יותר מעולה, שהתקרב דבר אל הצירוף שהוא השרש

, לפי זה החיבור, וכבר מספיק זה המעט שרמזתי בתמורה, פ שדרכו יותר רחבה"ואע, נחות
  : ולפי דעת מי שחובר בעבורו

  : כולל משקל אותיות' סימן י' ענין ג' חלק ר

האחד בחשבון לבד לפי מציאותו כגון , המשקל הוא שיהיה מספר האותיות שוה בשני עניינים
העניינים בהיותו שוה משני הצדדים ' והמספר של ב, האחדים' ותיות כנגד הא' ה שהן ה"אבגד

  : ל זה וכיוצא בו יקרא משקל"ם ובין רזיא"כגון השוי הנמצא בין אברה, יקרא ענין שני



ואינו , והוא מצד שמירת המספר השוה בחשבון לבד, והנה זה הדרך שוה לגימטריא מצד אחד
על כן , ואין גימטריא שומר זה,  האותיות בעצמםדומה לו מצד שוה שומר חשבון מספר

וכן כל הדומה , ר יקרא זה משקל"ק בש"והחליפך ת, ר יקרא זה גימטריא"בק' בהחליפך ש
  : לזה הוא ההבדל הנמצא בין גימטריא ובין משקל הנה כבר התבאר זה

  : כולל גימטריא וחביריו', סימן א', ענין ד', חלק ק

ב "פ[פ שנאמר שם "ואע,  כי אם דרך אחת מבואר והוא הצירוףדע כי בספר יצירה לא מצאנו
, ואמנם אמרו חקקן הורה על התחלת הכתיבה בחקיקה. חקקן וחצבן שקלן המירן צרפן] ב"מ

ואמנם אמרו , והוא ענין תקון החומר להכינו לקבל צורה, כי כן שם הסופר כלשונינו מחוקק
ואולם צרפן הוא אשר , ירן הם מה שספרנואבל שקלן והמ, חצבן הורה על נתינת צורה בחומר

וכל מי שקבל הצורה הראשונה הזאת שהיא , וזה מפני שהוא ראשית כלן, באר שם עניינו לבד
ומי שלא יקבל זאת ולא שת לבו גם לזאת לא יקבל , צורת הצירוף קל עליו לקבל השאר כלן

, א זכר דרכי פרטי חבריהועל כן סמך על הראשונה ול, כי כולן תלויות בזאת, דבר מן האחרות
  : כי אם בשם הכללי לבד והוא אמרו שקלן והמירן

' עם כולן וכולן עם ב' ב', עם כולן וכולן עם א' א, ובאמת כבר רמז באמרו כיצד שקלן והמירן
, ואינה לא דרך שקול ולא דרך המרה, וידוע שזו הדרך שזכר היא דרך הצירוף, חוזרת חללה

כאמרו , הוא ענין חשבון שוה במספר שעליו נבנה' והנה גימ, וףכ יחס להם ענין הציר"ואעפ
והן , ח"ר בגמטריא שי"כמו אליעז, וכהנה רבות כלן בזו הדרך, ע"ע בגימטריא והוא רג"ארב

] ד, אסתר ה[כגון , ואמנם נוטריקון יוחס אל גמטריא ואל ראשי תיבות, כולן ואין להם חקר
 פעם יקראו זה נוטריקון ופעם יקראוהו ראשי תיבות ].ה"ת יהו"ר[ם "ן היו"ך והמ"א המל"יבו

  : ופעם יקראוהו גימטריא מפני שתוף שיש ביניהם בעניינים

על ] ח , ה[והנה רבותינו כתבו דברים רבים מאילו העניינים כענין פס ידא אשר בענין דניאל 
שם [פלוני אמר בגמטריא איכתוב להו ] א, סנהדרין כב[ואמרו , אמרו ולא יכלין כתבא למקרא

, מנא מנא תקל ופרסין שהוא יטת יטת אידך פוג חמט ואחר אמר אנם אנם לקת ניסרפו] כה, ה
  : וכן יתכן לחשוב עליהם רבים, ואחר אמר ממתום ננקפי אלארן

והאותיות , על כן יתגלגלו ההבנות על האותיות, כי הנה האותיות כחומר וההבנות בצורות
כי החומר מתנועע בעצם ומניע את הצורה , ולא שנו כי אם סדר תנועתן, במקומןעומדות 
ודרכי תוכי תיבות משתמשים , גם הצורה מניעה את החומר בעצם ומתנועע במקרה, במקרה

' ך'ל'מ' ל'כגון א. אבל סופי התיבות יותר וראשי התיבות הרבה, בה מעט מפני חסרון חכמה
וכיוצא בם הכל כל מה שימצא . א הוא תוכים"מל. וא סופיםן ה"לכ, ן הוא ראשים"אמ' אמן'נ

כי לראיה כתבתים לרמז כדמות ראשי הפרקים , ואין לי צורך לכתוב מהן יותר מזה, מזה המין
  : ואלה לפי הכוונה מספיקים

   

  :'ר'כ'והתיבה ז', וענייניו ג', חלקיו ג. 'ה'ו'סימני אותיותיו ה' החלק ח

  : לל הזכרת השםכו' סימן ז' ענין א' חלק ה

מעתה יתכן לנו שנכתוב מה שאפשר לגלות , אחר אשר השלמתי ענין הפוך האותיות הכולל
ואין בו שנוי כי , ודע כי אמתת השם הוא בצירוף הראשון הנמצא בתורה, מסוד הזכרת השם



ובכולן האות הראשון עומד , שמות שלמים נזכרים בשתי צורות' אם בנקוד לבד וסודו י
  : קודןומתגלגל בנ

אותיות נזכרת ' והתיבה בת ג, נקודים' וחשוב שהנקוד הוא בדמות אותיות והוא בכללו ה
, ראשונה אינו זז ממקומו כלל' ואמנם חולם של ה, פעמים בלשון זכר ופעמים בלשון נקבה

מנוקדת פעם אחת בקמץ ופעם אחת בסגול ' גם ו, ל שלא ישתנה בה כלל בכל ההזכרה"ר
, זכר ונקבה' כנגד ה' שמות ה' ויהיה לפי מציאות י, ואתה הוה להם למלך. והרמז הוה על הוה

הנקודים משונים זה מזה עולה לחשבון ' גם ה, כ פעמים"אותיות מתגלגלות בצירוף ק' והנה ה
אותיות בכל מה שיוכלו לקבל מן הגלגול יעלה לחשבון ' נקודות עם ה' ואם תגלגלה ה, מאות' ו

  : גדול מאד

עם כל אות ', של שם אין גלגולה הראשון הנקרא גלגול השם כי אם הזכרת אואמנם ההזכרה 
  : ואות מהשם פנים ואחור כפי הצורה הזאת שציירתיה בעבור חושבי שמו

  : ד פנים ואחור"צורת הזכרת אלף עם יו

  :  יא יא יא יא יא-אי אי אי אי אי 

  :  יא יא יא יא יא-אי אי אי אי אי 

  : יא יא יא יא יא -אי אי אי אי אי 

  :  יא יא יא יא יא-אי אי אי אי אי 

  :  יא יא יא יא יא-אי אי אי אי אי 

  : א פנים ואחור"צורת הזכרת אלף עם ה

  :  הא הא הא הא הא-אה אה אה אה אה 

  :  הא הא הא הא הא-אה אה אה אה אה 

  :  הא הא הא הא הא-אה אה אה אה אה 

  :  הא הא הא הא הא-אה אה אה אה אה 

  :  הא הא הא הא הא-אה אה אה אה אה 

  : ו פנים ואחור"צורת הזכרת אלף עם ו

  :  וא וא וא וא וא-או או או או או 

  :  וא וא וא וא וא-או או או או או 

  :  וא וא וא וא וא-או או או או או 



  :  וא וא וא וא וא-או או או או או 

  :  וא וא וא וא וא-או או או או או 

  : נים ואחורא פ"צורת הזכרת אלף עם ה

  :  הא הא הא הא הא-אה אה אה אה אה 

  :  הא הא הא הא הא-אה אה אה אה אה 

  :  הא הא הא הא הא-אה אה אה אה אה 

  :  הא הא הא הא הא-אה אה אה אה אה 

  :  הא הא הא הא הא-אה אה אה אה אה 

לא נזכרה בו הזכרות הכלליות הם משתתפות בשם המיוחד עם אות הייחוד אשר ' אלה הד
גם חצי השם , כדי שלא יהיה הסוד נגלה לעם, בתחלה שהיא מכלל השם ולא בחצי השם

ו שהוא בסודו גלגל הוה וכל גלגל הוה היה יהיה בסוד "הנרמז בשם הללוהו שסודו הללו ה
וכל הויה מורה , ומלת ויהיה כוללת שניהן, שהוא בסודו גלגל היה, ה"הללויה שסודו הללו י

מבלעדי צרכה לזולתה חוץ ממנה , נצחי בלי הפסד כשהיא לבדה קיימת בעצמהעל מציאות 
ואם סבתה , אין ספק שסבתה נצחית, ואם היא נצחית ויש לה סבת מציאות עצמותה, לקיימה

, ועל כן יתכן לקרוא שמה בשם סבתה, נעלמת והיא נגלית נצחותה מעידה על נצחות סבתה
ומפני שיש בהזכרה , מציאות סבתה ועל מעלתהולהזכיר שם סבת בשמה לכונת הוראה על 

  : עניינים גדולים ואם לא יזהר בם אדם מאד יסתכן בה הסתירוה הראשונים

וסוף , ואמנם עתה בזמן הזה כבר נתגלה הנסתר מפני שהגיעה השכחה אל התכלית האחרונה
ש והסוף שהוא סוף "ואם הוא רא, ף"א סו"ע הו"וסוף ויס, השכחה הוא ראש ההזכרה

וכולל , וסוד אל קנא, ך כשם האלהים"והוא לבדו נקרא מלא, ועם כל זה הוא ראש, מלאכיםה
וזהו סוד גדול , ספירות' ב חקוקה בכסא הכבוד הכולל ז"ועל כן צורת יעק, ספירות השם' ז

  : ט"על כן יעקב סודו נק, וממנו הבין מהו סוד שתי ותכיר בו גם כן הפכו

גם עקב ותמצא , נחש ומן מעשהו ונץ קללתו התלויה בראשזכור מן ה, י"ל לראש"וסוד ישרא
אותיותיו למפרע ' ם וה"מאחריה] יט, שמות יד[על כן סוף הפסוק הראשון , השם השני נוסף

ן והוא "א בי"ויבו] והשני[, ודע זה מאד להשיגו', והוא סוד גדול מאד והחבור הד, מהירח
ט "והשלישי וי, ן ישר בין הפוך בין שוהוהנה הוא בי, ה"ל הליל"וסופו כ, מורה על האמצעי

ורמז , ם והנה פעל הירח על כן סודם חסד גם לבנה"ל המי"וסופו ע, ה מורה על נטיה"מש
, ספירות יורו על ישות שלשם' ונשארו ג, אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו] יח, ישעיה א[

  : והוא ישות משלש מחשבה חכמה ובינה אלה הם סוד היחוד

שמות יחד שהם ' ספירות כולל הו' ואמנם סוד י, שמות' שמות וזה כולל הג' ן כולל הזוהראשו
' ולו ד, ש"וגם סוד ההזכרה בכלל האותיות מספרו עולה השמות א, ה"ם והם דרכי יהו"גרזי

בכל המקום אשר ] כ, שמות כ[ונרמז בסוד , ה"ה אשר אהי"והוא סוד אהי, ש"אלפין הרי רא
  : ש דברך אמת לרמוז מופלא וכן רבים מאד"רא] קס , תהלים קיט[והנה , אזכיר את שמי



והוא רמז על עולם , ם אשר כולל כל ראש"ש האד"א רא"ם והו"וסוד הצורה הראשונה ראשי
והעולם השני , ך"ר והחש"ו שממנו האו"ר לבוש"ונקרא או, ם"ם השמי"ם שהוא קיו"השכלי

זה , ה"וסוד שמי הוא השכח, י הזכרה"וסוד זכר, ה"ך שעניינו שכח"ג ממנו החש"שסודו של
והסוד זה יזכר לדר , ק"וזה זכרי לדר דר זהו הזכרה לחש, שמי לעולם זה הוא השכחה לעולם

  : דר

, ושתיהן יחד הראשון זה אחרון הפכם האחרון זהו הראשון, וסוד הצורה השנית לאחרונה
  : ר"ם ואחו"ו פני"מדת. ר הרצון"א ש"ר שמי"וסודו ש, ן אחד"ן והראשו"ם האחרו"כלל

י "ו שמ"ר שמ"ר הש"ם ואחו"י פני"ע שמ"ל והכל שפ"י שכ"וסוד הצורה השלישית שמ
  : י"י משמש"ראש

וזה , יתר שהוא שר אלף' על כן א, הנה הכל ראש אחד. 'היא ש' בשנית ש' וסוד הצורה הד
 ואחר שהודעתיך קצת מזה. יצר יצרים בחומרים כלומר בכל חומר. דרך פרטיהן שר כל

אודיעך סוד תנועת האותיות עם הנקוד אחרי הודיעי אותך סתרי הנקוד הרמוז בשם , הכלל
  : כולו הנכתב בנקודו

  : כולל סתרי הנקוד', סימן ב', ענין ב', חלק ו

וכבר נכתבו עליהם סודות הרבה מפורשים , ידוע שסתרי האותיות הם עניינים עמוקים מאד
ובספר יצירה , ובספר הבהיר, ישמעאל' כות דרובפרקי היל, עקיבא' בדרכי האותיות דר

אך מה שנרמז , וגם קצת מדרכי הנקוד נרמז בספר הבהיר, ובספרים אחרים רבים ממיניהם
גם רמז , שכתב בם ענייני הנקוד לפי הדקדוק, ובספר השם לבן עזרא, ובמאזנים, בספר צחות

וכבר חודשו גם , ו אחריםוגם לא לשנות מה שאמר, קצת מהסודות ואין לנו צורך להשיבו פה
כן ספרים רבים על ענין זה מזמן קרוב מאד על פי אנשים חכמים מחוכמים בסתרי קבלת 

באלה הספרים ובדומים להם על ענין הנקוד לא אאריך , ובסומכי על מה שנאמר, ידיעת השם
ואודיעך אין , אבל אגלה לך סתרי הנקוד הנרמז בשם הנכתב בחלק שלפני זה בלבד, בו

שאין קריאתה כמו שהיא כתובה , שאני כתבתי השם בצורה שלא ידע כל אדם לקראה, ולוגלג
ועל כן יספיק לך ברמז שאעוררך אל הקריאה , בצורת שירה אבל קריאתה בצורת ישרה

וסוד . ן כזה אאאאא וזה היא צורת הקריאה הישרה"כישרה והיא שסודה כצורת נוטריקו
כמה וזו , ד בעצמה לפי טורה כן הזכרתה" וגם ביווהיא התחלתה באלף לפי טורה, ההזכרה

ואחר , י"והנה אלף כוללת תחלה על פי התנועה הישרה א, היא צורת דרכה כתנועתה כזו ייייי
' א ותוליך י"אחר כן חשוב ותתחיל מן י, שתשלים כל תנועות האלף בהיותה בראש התיבות

  : עד סופה' וטורי ה' וטורי ו', י הי כן דרך טור"ובדרך ה, ה"בראש כל תיבה עד תשלום טור י

שמות ' ספירות שהם ג' וסודו כולל ג, ה"ם הוא כולל במספרו החכמ"ודע שמפני שהחל
ועמו ', שהם שלש מאות שהוא ש] ב"א מ"ספר יצירה פ[וסודו שלש אמות , מיוחדים בשלוש

והנה , חולוזכור כי מי שמחל על כבודו וכבודו מ, לפיכך היה עליון על האות, ל"נשלם חשמ
וגם , חיות הנקראות בשם אדם לפי צורת' כי למטה ממנו ד, נקודות כאחד' ל כולל לה"חשמ
ועל דמות הכסא דמות ] כו, יחזקאל א[שנאמר , ל הנו גם הוא יש לו ענין כולל בדבר"חשמ

ותמצאם הרי ' פעמים ה' ה חשוב ה"והנקוד עולה כ, כמראה אדם עליו מלמעלה והנה חמשה
ת "ועוד ח, והיא חלם, ם"ח אלהי"היא רו' וכל ש, ל"ח והם חשמ"ברם הרי שעחמשה ח, ה"כ

ובעבור היות , ה"י ראשונ"ה דעת"ד והכל החכמ"ה חס"והנוסף הפ, ם הרי מדתם חלם"ד מ"למ
היה ראוי להיות הוא , ל"א סוד החכמה אשר היא ראשונה לכ"והו, ן"חלם מלא הוא הראשו

שם הוא שר הפנים כמו שהקבלה מעידה בסוד ואם שם ה, הראשון בכל הנקודות שלשם



אם , וממנו התחיב מציאות הוית הנפש בחומר, השלשות המורים על היות הם השלשה בעצמם
הוא המניע התנועה הראשונה אשר היא , שמות הראשונה' כן דין הוא להיות מה שכולל הג

דין ,  הראשונה בקמץמנוקד ונזכר בכל מקום באות' ומפני שחצי ה, וזהו סוד כל, למעלה מהכל
, ומורכב הוא מן פתח וחרק, שהרי כל קמץ כדור הוא, ה"י' הוא להיות השני קמץ בסוד ד

וזהו מה , ()מפני שכל כדור תנועתו סביב נקודתו בצורה זו , וצורת קמץ הוא צורת קו ונקודה
שר כי מפני היותו קו י, ומכאן למד כי הפתח ראוי להורות על עגול, שיורה עליו ציור קמץ

  : ציור כך מפני שלא יתקלקל ציור האות בנקודו

ועל זה היה , מפיק רצון כלי, ף"ק מקי"והנה כדור מפי, והנה הדבר המקיף בכל סודו קמץ
ועל זה היה ראוי לבוא קמץ , ה לעורר על מה שאמרתי על פי שנים עדים"א של י"מפיק בה
החלם מיוחס אל הקמץ לבד מכל ועל המצא ש, כלומר שיתנועע הכדור אחר החכמה, אחר חלם

, והוא בהשתתף אל הקמץ שוא באות אחת, יסודות מתדמה אל החלם' וישוב הקמץ בב, הנקוד
כלומר שמתנועע בתנועה מהרה בתכלית המהירות ואין , ונקרא בשם חטף קמץ או קמץ חטף

 בעצמו שהוא, קצוות והוא מנוקד' ד ולו ו"ד אל כ"בכל כדור מי שימהר כמקיף ותנועתו מן כ
קנה ] טז, משלי טז[והרמז עליו , וכל כרוב עץ חיים, והוא דבוק בכרוב, דק והוא קדמנו בכח

  : קנה חכמה קנה בינה. חכמה מה טוב מחרוץ

והנכבדת , והיא הקודמת שבתנועות בטבע, ודע כי התנועה המהירה הסבובית היא העצמית
 סלו לרוכב בערבות ביה שמו וסימניך]. חגיגה [שבכל התנועות היא תנועת כדור ערבות 

  : ורמז השתתפות חלם עם קמץ, ועלצו לפנינו

ה שזה בא להורות על הכח העליון המנהיג הכל והמנצח הכל והוא כח "ה הוי"ה יהו"הנה י
  : וחציו האחרון ראשון הפוך, אלא ששב חציו הראשון אחרון ישר, השם בעצמו

 זה שהוא מצווה לך לעשות ממנו צורות אחד מהם, והנה סוד השם נקרא מפורש מצדדים רבים
  : הפוך הישר ותדעהו. ישר ההפוך ותדעהו, ואלה הם

והצורה השנית שלכל קמץ ממהר שישוב מתדמה לחלם בעת בא שוא גם כן אחר הקמץ בסוד 
אבל עומד כמו שהוא , ואם אין תנועתו ממהרת אבל מאחרת אינו שב כדמות חלם, ה"חכמ

וכל פעל שהוא נעמד תחלתו , ופרעה חולם] א , בראשית מא[יך וסימנ, ורמז ענין חלם פועל
והנה בא אחר חלם צרי להשלים סוד , אבל כל פעול שהוא ועומד קים תחלתו קמץ, חלם
של חלם ' וגם בא אחר קמץ כלומר בא משותף עם כל אחד ואחד מהם בסוד ל, ל הנרמז"חשמ

והנה בא עם פועל צרי , דו יורה על כולולב' לבדו יורה על כולו וכן ק' כי ח, של קמץ' ובסוד מ
ורמז קרבות צרי אל קמץ , ורמז חלם עם קמץ משותפים מולם, וכן שם סודו צרי, עם חלם

חלם לפני קמץ וקמץ , כלומר עקר התנועות הוא כך, הרי עולם ועד, רק סודו ועד, קמץ בעצמו
שהוא , חומר באמתאשר הוא ה, כלומר החכמה הקדמה לכדור והכדור קדם ליצר, לפני צרי

כלומר שמתנהגים תחת , עניינים שוים תחתונים' וכל יצר מורכב מב, משותף בכל חומר
ועל זה היה שוה , ונקודה תחתונה שניות, והם כדור ונקודה עליונה אחת, הקדמונים שקדמו לו

ולא עם , אבל לא עם השורק, ומשתתף עם הפתח ועם הסגול ועם הקמץ, נקודות' בעל ב
וצורת הפתח קו ישר בלתי , וידוע שהפתח משרת לקמץ, ולא עם צרי, א עם החלםול, החרק
והדלת ] יד, משלי כו[והרמז , גם תנועתו ישרה כצורת תנועת הפתח שהוא נבדלת. נקודה

מפני שהוא משרת , ועל כן היה שם הפתח פתח גדול, כי צירה הוא הצרי, תסוב על צירה
, א פתח קטן לצרי שהוא קמץ קטן כלומר כדור קטןוהסגול היה משרת קטן שהו, לקמץ גדול

וכן , שכל צורה היא כדור גדול כנגד החומר שהוא כדור קטן, וכן כל חומר קטן מכל צורה
שהן השכל הנפרד המניע את השכל , אמר בארבע סבות התנועה] ם "הרמב[הרב המורה 



והורכב השוא , רהחושק המניע את הנפש המשכלת המניעה את הצורה הכדורית הדבקה לחומ
נקודים והם ' וכשתעין בד, ואחת למטה כדמות חרק, משתי נקודות אחת למעלה בדמות חלם

, קמץ גדול ופתח גדול וקמץ קטן ופתח קטן ותשתף מציאותם בסימן וספר כתב איש ריבי
' ואם תהפכם הנה תמצא שהן ב, צרין' קמצין וב' תמצא שהן ב, שהנה ספר כתב כולל ארבעתם

הגדולים תוספת נקודה לגדול על משרתו ' וזה כולו הוא מפני שההבדל בין ב, סגולין' פתחין וב
וזה , והיא נוספת לקטן שבשניהם, כ היא הבדל שבין הקטנים"ותוספת נקודה אחת ג, לגדול

' וב, מיני צורות' כדורים שהם מורים על ב' וסוד ארבעתם באמת ב, הפך ממה שקרא לגדולים
ומפני השתתפותם ידמה זה לזה בדבר ויבדל , מיני יצרים שהם החומרים' כדורים מורים על ב

ועל כן , וכל כדור קטן מוקף הוא בחומר לכדור הגדול אשר מקיף בו מכל צד, זה מזה בדבר
והתחתון כדמות , ויהיה העליון כדמות סוג הסוגים, הנקודה כדמות חומר לסובב העליון המקיף

 לשניהם שמות סוגים בערך ומינים בערך בהערכם לעליון ואשר ביניהם אמצעיים, מין המינים
או , ויתרחקו מהסובב, יתקרבו לנקודה ויהיו כדמותה, והנה יתקרבו ויתרחקו, ולתחתון

וסימן כי רוח עברה , עגולים' נקודות וב' והנה היו נזכרים ו, יתקרבו לסובב ויתרקו מהנקדה
עד , היא דלוג נקודות מהנקודה לנקודהוכל תנועה , והנה כל שמנה יורו על גוף שלם, ו"ב

  : ונחלק הקוים למינים רבים ולסוגים, ונקראת הרכבתם קו, נקודות או יותר מורכבים' שהיו ב

כמו האחד האמתי במספר , והנקודה אינה בעלת כמות, והנה הקו והשטח והגוף בעלי כמות
וכן , והשטח יורה על רוחב, כדמות ארך' עד י' והקו יורה על ארך וכן מן א, שאינו בעל כמות

במעוקם שהוא ' עד י' וכן מן א, והגוף יורה על עמק, במרובעם יורו על דמות רחב' עד י' מן א
  : עגולם יורו על דמות עמק

  : וזהו ציור שלשתן

  : א ב ג ד ה ו ז ח ט י

  : א ד ט יו כה לו מט סד פא ק

  : א ח כז סד קכה ריו שמג תקיב תשכט אלף

א "וכלל חיבור העמק בסימן ב, ה"וכלל חיבור הרוחב שכינ, ל" הוא הכוכלל חיבור האורך
וסימן , ה"והשלישיים גכ, ה"והשניים שלנ, ה"הנה סימן הראשונים לכ, ה"א וכ"ה שהם ג"כ

כלומר . כי לשלג יאמר הוה ארץ והוא סוד בחכמה] ו, איוב לז[ורמז , ן"ח כה"כלם המשי
וסוד בחכמה הסובב בחללה , חכמה יסד ארץיהוה ב] יט, משלי ג[הסובב בחכמה כאמרו 

, וסודו צדיק, ועל סוד דור שהוא בחלם, וסימן לדר דר, ת"והכולל את כולן שלשתן יחד לח
להורות כי כל צדיק הוא דור , הארכתי עד כאן באותיות, וצדיק יסוד עולם] כה, משלי י[ורמזו 

ומן , בנפשו' נשבע ה] יד, יה נאירמ[ורמזו , ש וסודו בנפשו"כ הנפ"והוא א, שלם ועמו החכמה
, לגלות סודם והם חקר עם שורק' ונשארו עוד ב, נקודים הנזכרים' ר שלם תזכור על ג"דו

כלומר אחת מכרעת בין חולם שהוא למעלה , נקודות אחת בין העליונה והתחתונה' והנה הם ב
ואם ,  המציאותנקודות למטה להורות על קשר' ועל כן צייר השורק בג, ובין חרק שהיא למטה

הסוד אות , ת"ר ואמ"תאמר אין לשקר קושר זה קשר ומהו קשר הוא שש מאות שכולל שק
שמוש רוחני , והוא שמוט רוח אופנים, הוא שמוש פנים ואחור, שמש שמוש מלאך ושד

  : מהכלים וכל העולם עומד על הבל פיהם של תינוקות של בית רבן

ועל כן תדע אשר השכל , ראש השכל הפועלוהנם , והסוד הגדול צורת השם שמות הצור
ועל כן נברא ראש מהראש והתחיב להיות בינם קשר שהוא , הפועל הראש שהוא עצם הצורה



ועל כן היתה התורה לאות והיתה התרה לאות גם , ואם כן הנה כל קושר אמת, שקר ואמת
, כי אם מחשבהכי גלגלי התורה היצרים גם גלגלי היצרים התורה ואין היצרים , הקשרה לאות

והעד השכל הכולל , והכל תלוי במספר וחשבון, וכל מחשבה ספירה בסוד חשבון ומספר
שאינם כי , ר"ואם תאמר הם שנים קדומים הרי זה שק, יצר יצר הרי שרק' היצרים ואם הם ב

אחריו ' והנה ח, ז"ד אותיות שהם ז"ש הכוללים באמת י"ר ורי"ושמם תדעהו מן פ, ר"אם קש
  : אחריו רק וגם הוא צרי בעצמו' וכן ש, צרי בעצמוק והוא "ר

נקודים שהם גוף שלם וכדור מקיף בכל ' והם כוללים ח, והנה כל הנקוד השרשיי הוא חקצחש
מהנקודים אין להם קו ' גם ד, יסודות' זוגות בערות ד' להורות על הרכבת ד' ובא ד, ד"והוא אח

שהם , ה נקודים"צי חמשים שהם כויש לחמישי שהוא קו נקודה ועלה מספרם בסודם ח
ומהם תבין אשר כל גלגל , גם הם מגלגלי זכר ונקבה, מגלגלי שמים כאשר הם מגלגלי ספרים

גם הוא גלגל תלי אשר הוא , זכר ונקבה וכללם הראש אשר גם הוא מתגלגל והוא גלגל מת
והבן , ם המלאך"וממנו תכיר מעשה האלהים אשר הוא משכן האלהי, מכשף גם הוא כוסף שם

וסימנהון של כל , כל מה שנזכר שכבר רחקתי הענין מאד כדי לעוררך על הסוד בראשי פרקים
, ואחר שהודעתיך זה כלו בקצרה, שם היא הוא בסימן נוטריקון, ה"הנקודות החמש הוא סוד י

, אודעתיך עוד הצריך להשלים בזה כענין האות והנקוד ואחרי שבקצה הודעתיך מה שכתבתי
הוא שרציתי להעירך מכח תרדמתך החזקה ולהודיעך שמה , אצלך באריכותואולי היא 

ומאשר רמזתי בסימן חסרוני , שאמרתי אינו כטפה מן הים מן הראוי לאמר בו ואני בקצור
כן תמצא שם הויה , וכמו שתמצא שם היסוד בהויה, כי שם היסוד הוא היא, הנקודות תבין

ל מתנועע מכח השכינה ומכח הרקיע ובכח וגם תמצא כח שם פה כח פה שם והכ, ביסודה
תבין כל זה . ואמנם חצי השם בכל השם והוא סוד השם, י השם"וזה כלו סוד חצ, המספר

  : מסוד מעשה המשכן

  : כולל שתוף האות עם הנקוד', סימן ר', ענין ג', חלק ה

, בכוונת המתנועעוההשגה , כבר התבאר לך שהאות בחומר והנקוד כרוח המניע את החומר
והתענוג שמקבל המשיג במה שהשיג היא , והמניע היא בשכל והוא בפעל כרוח וכחומר

והנה החומר היא הסבה הפחותה , סבות הנמצאות לכל פעל נמצא בפעל' ואלו הן ד, התכלית
והצורה קרובה אל . והפועל קרוב אל התכלית, והתכלית היא הסבה המעולה מהן. מארבעתן

  : החומר

ועל כן , הדרך כבר התבארה במופתים מושכלים בספרי החכמות המופתיות ועליהם נסמוךוזו 
, אבל נבאר פה כוונתינו באותיות ובנקודם בכלל לפי קצור זה החבור, לא נאריך בענינים פה

ובהיות הדיו , והיה חומרו הקרוב הוא הדיו, ונאמר כי האות באמתת מציאותו הוא פועל אחד
פ שהכנתו גם כן היא "שאע, חלק וחלק ממנו לקבל צורות כל האותיותבקסת הוא מוכן בכל 

כולנו אנחנו לא נשגיח עתה , או צורות אותיות אחרות בלתי אילו, לקבל צורות רבות אחרות
ואין לדיו חלק מיוחד לומר , כי כוונתינו לאותיות שלנו לבד ולנקודם וללשונינו, לדבר בם

אבל החלק שהוא מוכן לקבל צורת אחרת , ם וכיוצא בםומזה האחרי' עליו מזה החלק יצויר א
אלא שאחר שקבל , הוא החלק כמו כן בעצמו המוכן לקבל כל הצורות אחת אחת, מהאותיות
ועל כך לא הדיו , זו הצורה נשלם בחלק ההוא להקרא אות מורכב מחומר וצורה, זה החלק

אין לו שם , ות בלתי החומראבל האות מפני שאין לו מציא, אבל יקרא חומר האות, יקרא אות
, וכל מין כולל אישים פרטים, לא שם האיש לבד, והנה עם כל זה אות הוא שם המין, אמתי

ועל כן כתת הפעל צורת אות בחלק מחלקי החומר הדיוני יקרא לו מיד שם פרטי נוסף על 
טי ושמו השני הפר, שמות שמו האחד הכללי אות מצוי בפעל' ואז האות בעל ב, השם הכללי

והוא אצל הכלל כצורה , ואם כן שמו הפרטי הוא אשר הבדילו מהכלל, אלף על דרך משל



והקיים הוא העצם וההוה והנפסד הוא , מפני שהכלל קיים והפרט הווה ונפסד, לחומר במקרה
והפועל צורת אות בדיו הוא אשר הוציא , ל שקרה לו מקרה ההויה ומקרה ההפסד"ר, מקרה

שבו , והיה העט כמו כלי אמצעי ביניהם, הוא הסופר הכותב בקלמסו, מה שהיה בכח אל פעל
  : תקן הסופר צורת האות כפי כחו ורצונו

, עד שישיג על ידי זה הפעל מה שהיה בלבו, והתכלית הוא שיבין הרואה הקורא כוונת הכותב
ואחר שהדבר כן אם לא , ובעת השיג המשיג דבר נשלמה כוונת הפועל וכבר הגיע אל תכליתה

לא נשלמה כוונתו ולא הגיע אל התכלית האחרונה אשר היא המכוונת , ושג כוונת הפועלה
הורה השכל לסופר המשכיל להוסיף צורה על צורה כדי , ומפני שתגיע התכלית ההיא, באמת

והיא ענין התנועה המקרית , ולתת כח קרוב וחזק למעיין להבין מהרה כוונתו, להשלים כוונתו
וזה כדי להעתיק מה שהוא חקוק על ספר , אמור התנועה הרצוניתאו , הנוספת על האות

  : מהספרים ממקומו ולחקקו עוד בלב המעיין בו

, ועל כן נתן הטבע על פי השכל כחות בכלל הפה, וידוע שהאותיות אין להם תנועה בעצמם
והושמו לאותיות נקודות מורות על , להמציא האותיות במבטא בדמות מציאותם הנמצא בספר

, ואם כן המתנועעים בעצם הם אותיות הפה, ועתם במבטא בהתעתקם מן הספר אל הפהתנ
כי לא יתנועע , והשתתף אל זה הכרח מקום התנועות החלקיות, ובמקרה הם אותיות הספר

וחלקי הזמן הם הסבובים , וחלקי המקום הם הריחוקים, שום מתנועע בלתי מקום ובלתי זמן
ומפני הריחוקים צריך אדם לדעת ,  ובימים והדומים להםהנחשבים הפקודים בשנים ובחדשים

ומפני שאלה כולם הם צריכים ענין ארוך , וזהו סוד ההזכרה, כמה יאריך במבטא כל אות ואות
מפני מה תאריך , פ שהייתי יכול לתת טעם לכל אות נזכרת"ואע, אקצרם במסירת קבלה לבד

 הקבלה מספקת להזכרה כי מי שהוא חכם אבל צורת, זו כזו או זו יותר מזו או זו פחות מזו
  : הוא יבין מדעתו

ואחר זה עיין מאד בצורת הבטוי בשעה שתרצה להזכיר את השם הנכבד הזה החקוק למעלה 
וטהר לבך ונפשך מכל , שלא ישמע קולך לזולתך, קשט עצמך והתבודד במקום מיוחד, בנקודו

ך ותמות מן העולם הזה ותחיה וחשוב שבאותה שעה הפרד נפשך מגופ, מחשבות העולם הזה
והוא השכל שהוא מקור כל , אשר הוא מקור החיים הנמצאים המפוזרים בכל חי, לעולם הבא

והנה , והוא בדמות מלך מלכים אשר הכל יראים ממנו יראה גדולה מאד, חכמה ובניה ודעת
וכשבאה דעתך להדבק בדעתו , יראת המשיג היא כפולה שהיא יראת מעלה ויראת אהבה

זולת דעתו המשתפים , צריכה דעתך להסיר מעליה עול כל הדיעות הזרות, נותנת בך דעתה
  : ועל כן אתה צריך לדעת דמות מבטאו, בינך ובינו על פי שמו הנכבד והנורא

, מפני שהוא מורה על סוד היחוד, באי זה נקוד שתזכירהו' וזהו ציורו כשתתחיל להזכיר אות א
ולא תפסיק בנשימה ההיא שום הפסק בעולם עד ,  נשימה אחתאל תאריך בו כי אם לפי שיעור

ותאריך בנשימה ההיא המיוחדת כפי שיעור כח אריכות נשימתך האחת ככל , שתשלים ביטויו
עד שתוף , וגם בכל אות שתזכיר באימה ביראה ובפחד', מה שתוכל להאריך בה ונגן בא

והוא , ות תהיה בדמות הנקודוצורת הנגון בכל אות וא, שמחת הנפש בהשגתה שהיא גדולה
, וכשתתחיל בהזכרתו תכוון פניך אל פני המזרח לא למטה ולא למעלה, שתהיה בחלם למעלה

או טליתך , ואתה יושב מעוטף בבגדים לבנים מכובסים טהורים או חדשים על כל בגדיך
קצות להניע בם ' ולך ה, וראשך מוכתר בתפילין לפני המזרח שמשם האור יוצא לעולם

וזכך רעיונך ותעלה ראשך עם הנשימה מעט מעט עד , ובחלם תתחיל מאמצע המזרח, יךראש
ולא תבדיל בין , ואחר שתשלים תשתחוה עד הארץ פעם אחת, שתשלים וראשך למעלה

אך בין האות של , לנשימת האות הדבק בו כי אם נשימה אחת קצרה או ארוכה' נשימת הא
נשימות בלי ' השם בהפוכים יש לך יכולת להנשים בלאות ' אך בין הא, בישרים' השם ובין הא



אבל , נשימות לבד ולא יותר' ובתשלום כל טור וטור יש לך רשות להנשים ה, מבטא ולא יותר
ואם שנית או טעית בטור מזה הסדר שוב אל ראש הטור ההוא עד , הרשות בידך' פחות מן ה

ך למטה ומושך כח העליון נגן בחרק הנמש, ובדמות החלם נמשך למעלה, שתאמרהו כראוי
. ובשרק לא למעלה ולא למטה אלא משיכה אמצעית כנגד הפנים האמצעיים, להדביקו בך

שלא תוכל לסבלו , ובקמץ מהימין אל השמאל, ובצרי תמשיך ראשך מהשמאל אל הימין
שעל דבר , ואפילו ההזכרה תשמע הדבר בכל אותו להזכיר עוד פעם אחת בדמות רצוא ושוב

ומה אוסיף להודיעך שכבר ידוע הוא שאם אתה חכם מן הרמוז תבין הסדר , יתזה נכרת בר
אל , ואם תרגיש בך ששכלך חלוש בחכמה או בקבלה או רעיונך חזקים בהבלי הזמן, כולו

ה "תוכל להנשים כ' ד לדף של ה"ודע שבין דף של יו, תזכיר את השם פן תוסיף לחטוא
' ובין ו' א לו"וכן בין ה, לא בדבור ולא במחשבהובלבד שלא תפסיק בנתים , נשימות לא יותר

  : בין דף לדף תוכל להנשים, ה"א רק פחות מכ"לה

שאם תרצה להתחיל בו לפי , העגול המעושר' ה עוד סוד ה"ואחר שרמזתי לך זה אודיעך ז
  : וזו היא צורת אותיותיו ונקודם, שמות הקדש שלמים' והם י, הצורות הנזכרות הרשות בידך

ן מנוקדים והנשימות "ה עומדים ונזכרים אחר הזכרת השם יודי"ל בניקודים אבל הומתגלג' י
והבן זה ממה שכבר נכתב , וכלל השם שוה לטור, ה"לתיבות הו' שוות לראשונה מאות י

  : הנה כבר קצרתי לך סוד מבטא השם וסדריו בתכלית בקצור לפי הצריך, למעלה

   

  :'ק'ד'והשם צ', וענייניו ר', קיו דחל', ה'י'ה'סימני אותיותיו ו', החלק הט

  : כולל קשר כל הכחות בשם', סימן צ', ענין א', סימן ו

שלא יתכן , כ מוסכם וכן הנקוד"כבר חשבו חכמים רבים מפני שהלשונות הסכמיות והכתב ג
מפני זה שיוכל אדם לשנות חלק מחלקי הטבע הכללי בשים עת מן העתים לא בשם ולא בזולת 

בא מזה נכתוב או בקבלה בא בצורת משל על דרך שיבינו ממנו החכמים מה ואמנם מה ש, שם
מפני שאין בם יכולת להשיג כל דבר , ויחשבוהו הפתאים כפשוטו, והוא נמשל, שראוי להבינו

ולא יתכן למי שכותב דבר , והם חכמים וסכלים ובינוניים', כי מפני שבני אדם ג, על בוריו
שיכתוב מה שיכתוב על דרך שתשוה דעת , באים אחריולהודיעו לאנשי דורו בכלל וגם ל

ברוב כפי מה , הוכרח בעל השכל הכותב לכתוב דבר המספיק לכל איש, החכם והסכל בו
וזו הטענה בעצמה , ולפעמים תשתנה על פי רבים, ועל כן היה כח בהסכמה להתקיים, שהוא

אותיות ' שם בן דל "ר, יתברך' כבר האמנתים אני וטענתיה לזולתי לפי דעתי סוד ה
  : והמורכבים ממנו

ראיתי שהטענה הנזכרת הביא אל בעליה לטעון , ואמנם אחרי שקבלתי מהשם מה שקבלתיו
והיותו חושב שמה שגוזר השכל האנושי כאשר הוא יכול להשיג , חלשת השגת השגת השכל

ה מושג ואם יחשוב חושב שז, דין הוא שישיג אלה אשר הדמיון גוזר מניעתם, קצת המושכלות
ואם יחשוב , ניסרהו ונודיע לו שהשכל האנושי יש לו גבול יעמד אצלו ולא יעברנהו, בשכל

עד , ועל כן אין ראוי להכחיש המקובל התוריי, לעבור יתבלבל ותשוב השגתו דמיונית בהכרח
וזה שכבר כל משכיל שלא יתכן להניא מופת מושכל , שיבוא מופת מושכל שיכחישנו בהכרח

והם אשר נולדו , כי המפתים המושכלים הם אמת ודבריהם אמת,  מושכללהכחיש מופת
מתבנית ההקש האמתיות בשני הקדמות צודקות לפחות ובתולדה אמתית באמרך על דרך משל 

, ואם כן כל אדם מרגיש וזה מופת מושכל לא יכחישנו שום משכיל, כל אדם חי וכל חי מרגיש



ואם כן כל לשון לא ישנה , מוסכם לא ישנה הטבעוכל , וכן אם יאמר לך אדם כל לשון מושכל
וזה מופת אחר שיתבאר במופת שכל לשון מוסכם אבל היות כל מוסכם בלתי משנה , הטבע

  : הטבע זה מושכל ראשון ולא יצטרך למופת הנה זה כולו אמת

ולא , אבל מה שהתאמת אצלינו אשר אמרנו עליו שלא עלה ביד אדם על דרך זו זולת הנביא
כי בהדבק שכלו המתפעל , א אלא הידוע אשר נזכר עליו זה הכח המופלא הוא שאמרנוכל נבי

, עם השכל הפועל כן יוליד בו מדע מחודש אצל הנביא שלא היה נמצא בו בפעל כי אם בכח
, ודמה זה מצד אחד לשנוי הטבע, ובעת התדבקות יצא מה שהיה בכח אל פעל וחדש בו חלק

כ מפני שכלו שכל פועל "נוסף בו ג, הוא דומה לכל או לרובמפני שהטבע הוא ברוב או כמה ש
ובהיות שכל האדם משכיל כל המושכלות שתחתיו כולל את , בפעל דומה לחלק הכולל הכל

, יוכל גם הוא לתת צורה חלקיית בחומר חלקיי, ואז יתכן לקבל שפע מכח השפע ההוא, כלם
ומפני שהטבע הכללי , צה זמןבדמות פעל הטבע המתפעל בהויה ובהפסד בצורה חלקיית ק

שהוא , ממה שהאריך פעל שכל הנביא, יאריכו ענייני פעולותיו החלקיות זמן יותר ארך, קיים
ועל כן ראוי ליחס הפעל ההוא המשתנה על פי שכל הנביא אל מי שיהיה , לא יעמד עמו תמיד

 ידיעת ומפני שהנביא לא ישיג את השם אלא מתוך, סבה ראשונה לשנוי ההוא שהוא השם
יחסנו אנחנו וכל מי שקדם , כמו שהפילוסוף השלם לא ישיג את השם אלא מתוך מעשיו, השם

ואמרנו שבכח , זה הפעל האישי המשתנה מדרכי הטבע המיני אל שם השם, לנו בהסכמה שוה
וזה דבר שלא יושג בהרגש ולא , והשם הוא אחד ושמו אחד, השם עשה הנביא מה שעשה

ויש לנו טענות רבות , אבל יושכל אחר מופתים רבים מושכלים, שוןבדמיון ולא במושכל רא
אבל לא , שהיינו יכולים לאמת בם מה שאמרנוהו על דרך ספור, ברורות מקובלות ומושכלות

, אלא שכוונתינו בו לכתוב הענין המקובל והמוסרו בקבלה, נכתב זה החבור על כוונת כן
, וגם הושכל, פשר להיות זולתו אחר שקובלואי א, פ שכבר השכלנוהו גם כן שהוא כן"ואע

, ולא יבינו כל רשעים, ואם יזכו גם כן החכמים והמשכילים יבינו, ועל כן נכתוב ממנו המקובל
  : והרוצה לבחון יחקור וימצא

שמות ' וסודם י, ספירות בלימה' ואחר זה תדע כי הכחות הכלליות אשר בכל המציאות הם י
עמה ' ובחבור מה שקדם אל ה' הוא ה' וידוע כי חצי י, כתבנוםוהם הנזכרות אשר , ה"בסבוב י
, א"ד הו"ויהיה הסוד דו' ד אות ד"והיה הנמצא המחובר הו, א"ד ה"ובמלואו הוא יו, ה"תמצא י

חלקי ' אוהבים ב' ומפני שבין ב, א"והנה החשוק הנותן החשק בלב החושק והעד אהוב הו
ה "והוא שתוף אהב, חלקים'  השם בבבצאתה לפעל הורכב, אהבה שהיא שבה דבר אחד

מפני חבור , כמו ששמו כולל אחד אחד, ה אנושית שכלית והיא אחת"ת שכלית עם אהב"אלהי
עד היותו היא והוא דבר , מציאות האנושי עם המציאות האלהי בעת ההשגה השוה עם השכל

ון וינשק את וירד העלי, וזהו כחו של האדם שיוכל לקשור החלק התחתון וידבק בעליון, אחד
בדמות החתן המנשק את כלתו בפעל מרב חשק אמתי מיוחד לתענוג , הדבר העולה לקראתו

  : שניהם מכח השם

  : כולל כמות השמות שבם קושרים ומתירים', סימן ד', ענין ב', חלק ה

, גם שמות ההתר ששה, ואם כן שמות הקשר ששה, ה"ר וסודם שש"הקשר הוא בעצמו הת
והיסודות אשר בם כל קשר , שהוא ששה ששה' ושמו ו, בכל מקום' ר וועל כן היה אות הקש

והשמות המופשטות מהחומר , ה"ח הרי סודם שש"ם ורו"ש מי"והם א', וכל התר הם הג
, ו אלכסונים"גם ו, קצוות' והצורה הם ששה הם הנחתמים והחותמים והחתימות אשר כללו ו

הרי , ו אחרונים"וכן ל. הרי שלשה' הם להאין ש' וחסרו מהם ו, ו מצורף"והם שש פעמים יה
והכלל כי הששים הם הקשרים והם , ה"ם הם שש"כי כל ששי, ה"ה וכלם הרי שש"לשלש
ג כדמות "והם ג' ועל כן היו היסודות ד, ה שלש יסודות הנזכרות"ונוספו על אדמ, התרים



השם אסור עד שוב כחו אצל היודע את , אשר בם ההקשר וההתר בתנין ובסודותיו, המזלות
והנו אני והו , ב וסודו מרבע"ב פעם שהוא שם בן י"ובהתגלגלו י, על החומר' בידו בתוספת ה

אנא יהוה אנא יהוה ] תהלים קיח[וכן , אני והוא אני והו אני והוא והאלפין נוספו לסוד שדי
ר וזה כולו ראיה על זמן הדרו, אנא יהוה אנא יהוה הושיעה נא הצליחה נא הושיענו הצליחנו

] שם [וכבר נרמז סוד הקשר שם באמרו , ת וזמן הקדוש לקדש בו את השם"שהוא זמן הגאו
, ועוד אל יהוה ויאר לנו אסרו חג בעבותים עד קרנות המזבח' אחר ברוך הבא בשם יהוה וכו

כמו , מבואר פן ילחמו בנו שונאינו בכלי מלחמתינו שהוא סוד השם, כי זה אסור לפרשו
המה כרעו . אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם יהוה אלהינו נזכיר] ח, תהלים כ[שנאמר 

ומבואר , כי לא בחרב ובחנית יהושיע יהוה] מז, שמואל א יז[ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד וכן 
לעשות נקמה בגוים תוכחות , רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם] ו, שם קמט[אמירת דוד 

לעשות בהם משפט כתוב הדר הוא , כבדיהם בכבלי ברזללאסור מלכיהם בזקים ונ, בלאומים
  : וזה סוד הקשר העליון והתחתון שקושר את השם בשם, לכל חסידיו

   

  :כולל איכות הקשר וההתר', סימן י', ענין ג', חלק י

ויקשרנו עם השם , שבו נקרא ביום בריתו, ודע שהיודע את השם צריך שידע שם העצם
ויש ממנו חלקים ויש ממנו כללים ויש בראש ויש בתוך , צםהמפורש אשר הוא גם כן שם הע

שקשר לו כתר , ויקרא משה להושע בן נון יהושע] טו, במדבר יג[בראש כעניין . ויש בסוף
, והיה מהשם תוך וסוף, שהוא סוף הכתר' ובתוך כעין אברם שהוסיף לו השם ה, השם בראשו

וכן , של שם עמו' וסופו הוא קשר ו, הוובסוף אליה שהוא שלם אלי. ולאברהם תוך קרוב לסוף
לקשור ההתר , וכפי הצורה הזו צריך לחבר ולהמיר שם בשם ולחדש ענין, נביאים רבים

עד , יסודות' כוכבים ועם ג' ב מזלות ועם ז"בהתגלגלם עם י, ולהתיר ההקשר בשמות הידועים
  : ר והתרוילבש צורה מחדש בו אסו, שיתפשט והקושר והמתיר מחומר האסור והמותר

  : כולל תועלת ההקשר וההתר', סימן ק', ענין ד', חלק ה

על דרך משל , כגון האדם שהיה בבית הסהר, זו היא תכלית התועלת לפי המושכל והמורגש
על ] ט, בראשית מה[וגבר ומלך עד שאמר , ויצא מבית האסורים למלוך, ה"ביוסף הצדיק ע

ויכול לאסור את אוסריו אשר אסרוהו , ניושהוא אדון אד, עצמו שמני אלהים לאדון לפרעה
שאין ספק שכבר הגיע בזה התכלית אשר חשק בהא האסור אל מה שבקש , ולהתיר עצמו

והתועלת האחרונה היא השגת המבוקש , והנה תכלית התכליות היא התועלת האחרונה, מהשם
  : האחרון בכל דבר ודבר כפי עניינו

  : 'ה'כ'ר'ב'והשם ל', וענייניו ה', קיו החל' ה'י'ה'סימני אותיותיו וי' החלק הי

  : כולל השגת השכל', סימן ל', ענין א', חלק ו

והוא שם לדבר הנפרד מכל , שהוא הסבה הראשונה לכל, השכל הוא שם לדבר המנהיג הכל
אשר באמצעות השפע ההוא מנהיג הדבר הראשון את , והוא הנשפע מהסבה הראשונה, חומר

, ובעלי צורה מושכלת בלתי משכלת, הם בעלי חומר בלתי משיגוהשמים , השמים המתנועעים
ש שמקבלת הוא שפע מהנפרד ויקרא שכל דבק בהולי "והנפ. ובעלי נפש משכלת ומושכלת

ותשכיל , וכל מה שלמטה ממנה, והנפש והוא אשר בו תשכיל נפש השמים עצמה, בעל הצורה
ושהוא , עלה ממנה מציאותותשכיל ממה שלמ, שכלה בעצמו שהוא הנותן לה צורת ההשגה



ותתעדן בהשגתה עדון מופלא שאינו דומה לדבר ממעדני זה העולם , סבת מציאותה וקיומה
ואי אפשר לה קיום , והיא בעלת חומר, ובציורה שמצירת משגת שסבתה נפרד מחומר, החשוך

ויש לגוף שהיא כח בו שתי , השגה בלתי חשק להיותה מתדמה אל הנפרד אשר הוא בכל מקום
והיא חושקת , בשיעור שוה מתכלית הרוחק אשר בין שתיהן, ואחת בצד שני, נקודות בצד אחד

שהשגתה גוזרת לקיים בה כל מציאותה , והשגתה בגלגול גופה סביב, לקיים עצמה ומציאותה
ולהבטל עם המנוחה ואינה יגעה לא היא ולא גופה במהירות , וכל ענייניה בחזרת חלילה

ועם כל זה אינו מחליף , אבל אפה המתנועע בעצם, תנועה בעצמה כללשהרי אין לה , תנועתה
ואולם , אבל אין זה מקום הדברים ההם כי נחלפו מקומותם, ויש לדבר הרבה בזה, מקומו

כלומר , כ עוד הוא שם לסבה הראשונה הקרובה הפועלת לכל מה שלמטה מן השמים"השכל ג
וזו הסבה שמה אצלינו , לכל המורכב מהםלכלל הארץ המורכבת מהיסודות וליסודות בעצמם ו

ופעם , ופעם יקרא מלאך, גם רוח הקדש או רוח אלהים חיים וכדומה לאלה השמות, שכינה
וכבר נודע , גם יהוה או אדני או שדי גם צבאות וכן מלאך אלהים ומלאך יהוה, יקרא אלהים

, תם עצמות אחתושלש, מדרגות' והם אם כן ג, במופת שהוא השכל הפועל בנפש האדם שכל
והנפש דבקה בו דבוק אמיץ עד היות , והם השם יתברך שפעו הנבדל ושפע שפעו הדבק בנפש

והם נפש ושכל נשפע ושכל נבדל וסבה ' והנה לאדם העליון ד, שניהם גם כן עצמות אחת
, כ נפש ושכל נשפע ושכל נבדל וסבה ראשונה לכל"והם ג' וכן לאדם התחתון ד, ראשונה לכל

והשכלים רבים הנבדלים והנשפעים והנפשות , אשונה כוללת הכל והיא אחת לכלוהסבה הר
ומפני , רק השכל הפועל עצמותו אחת ופעולותיו רבות מצד המקבלים שהם רבים, רבות

כדי שתדבק בשכלה , התחייב הפרד נפשו מגופו, שהאדם בעל חומר מחליף צורותיו הפרטיות
כ מציאות מה "והשיגה ג, ים שלמטה ממנהאשר בו השיגה עצמה וכל העצמ, הנשפע לה

משתפת את שניהם , מפני שכל משיג ענין מושג הההשגה, אבל לא עצמותם, שלמעלה ממנה
היא , ביותה בפועל להיותם דבר אחד והנה השכל האנושי הנשפע מהשכל הפועל הנבדל

מו כ, והדבור ההוא הוא סבת חיי הנפש הנצחיים בחיי אלהיה, מדבקת את הנפש באלהיה
, דברים י[אלהיכם חיים כולכם היום ונאמר ' ואתם הדבקים בה] ד, דברים ד[שנאמר על זה 

  : וזו היא השגת השכל, אלהיך תירא ואותו תעבוד ובו תדבק ובשמו תשבע' את ה] כ

  : כולל צורת השגה השכל', סימן כ', ענין כ', חלק י

ומפני רוב , ימית מן הפנימיתצורת השכל היא צורה מושכלת דקה מן הדקה זכה מן הזכה פנ
נעלמה צורת יפיו כהעלמת צורת יפי אור השמש , אורה וזהרה הבהיר המאיר העולם כולו

כל מה , פ שאור השמש הוא הנותן בו ראות לראות בם"ואע, מעיני נעטלף ומי שעיניו כואבות
 אם מצד כי, ואין המונע מצד האור, שיגבר אז אורם תכהינה עיניו יותר מפני חולשת עצמה

ברצותה לעיין במי שנותן בה אור , כן גם הנפש האנושית החכמה, חומרם וצורתם חלשים
, אלא מפני היותה בעלת חומר, לא מפני שהוא מעלים אורו ממנה, השכל יחלש כחה מהשיגו

, ולנפש עם אור השכל, וכאשר יקרא לעטלף עם אור השמש, ואם לחכמה כך של שכן לזולתה
, כל שכל נפרד בהשתכלו בשכל העליון אשר הוא הסבה הראשונה לכלעל דרך משל יקרא ל

וזה מפני היותו צח , והוא אשר המציא הכל יתברך ויתעלה שמו לנצח נצחים, והוא האלוה לכל
ולפיכך לא , ואי אפשר להשתכל בו מרוב יפיו אשר אין לו תכלית, מצוחצח בתכלית הבהירות

יש לו , וכל מה שאין לו אצל שכלינו תכלית,  הואישיג עצמו זולתו ולא ידע מה הוא כי אם
ומפני היות כל מקיף בדמות צורה למוקף והוא מקיף , אצל תכלית ידועה לו ומקיף בו מכל צד

ומפני היות הכל , יקרא צורה לכל נמצא, ואינו מוקף מדבר שכבר אמרנו שאין לו תכלית, הכל
דו סבה לכל ודבר מחויב המציאות כי לב, בריותיו והוא בלתי נברא ובלתי נמצא מזולתו

ואיפשר המציאות בבחינת , וכל נמצא זולתו הוא מחויב המציאות בבחינת סבתו, בבחינת עצמו
יקרא על , אשר הוא הדבר אשר המציא המציאות, עצמו ונמנע המציאות בבחינת העדר סבתו

ר התבאר וכאש, וכיוצא באלה השמות אשר יורו על המצאה, זה ממציאו או פועל או בורא



, וזו היא הצורה הנקראת צורת השכל, שהכל פעלו יאמרו עליו שהכל אצלו כחומר ביד היוצר
כלומר מענייניו , עם שאר הצורות המושכלות המושגות ממנו, אשר שכל האדם יכול לציירה

ואשר השתכל במורה הנבוכים אם היתה נפשו , וממעשיו ושפעיו בדרכי הסלולות הידועות
, ושומר בריאות הבריאות, כי הוא רופא הנפשות החולות, ר מבוכתה ממנהבמבוכה הוא יסי

והוא רופא מומחה ורופא חנם ופירושו משה גלה תורת משה , ביד משה' אשר הדבר על פי ה
  : על פי השם שהוא צורת השכל

  : כולל תואר דבורו עם כל מי שדבר אתו', סימן ד', ענין ג', חלק ה

כעניין כן , וכמו שנושאים הדבור זה רחוק מזה, נושאים בכלל' עניינים ובג' הדבור נמצא בג
  : הדבור הנשוא בבחינת אמתתו זה רחוק מזה בכל ענייניו

האותיות . ענייניהם הם האותיות הנכתבות' וג, נושאי הדבור הם הלב והפה והספר' וג
ואשר יבדיל , שתם הוא שם אותיותואשר משתף הדבור לשל, והאותיות הנחשבות. הנבטאות

, והלשון המיוחס לפה הנושאו, ואלה הם הכתב המיוחס לספר הנושאו, שמות' ביניהם הם ג
, ל"ר והפוך בכ"ל בכ"י כ"והם ל, ראשי תיבות' וסימן שלשתם ג, והבין המיוחס ללב בנושאו

ועוד , רגלךס מעגל "וסימן הנושאים פל, ל"ברך את אברהם בכ' ה] א, בראשית כד[וסימן 
והנה כבר נודע ההבדל הגדול , ך ואל בינתך אל תשען"ל לב"בכ' סימן הנשואים בטח אל ה

כן הדבור , מפני יחס שם אחד שכלל אותם, כ סובל שיקראו שלשתם דבור"ואעפ, שביניהם
והשתתף , הוא ענין רביעי לנזכרים, האלהי הבא לכל מי שדבר אותו או מדבר או ידבר לעתיד

ונבדל מהם תכלית , מפני שהדבור מורה על הנהגה כי תרגום וינהג ודבר, ורעמם בשם דב
היות זה הדבור נמצא להשלים , ובענין זולת שם הנהגה ומה שיורה עליו שתוף, ההבדל בעצם

שהרי , וזה גם כן בדמותו מזה הצד יתכן לשתפם או בכיוצא בזה, בו חפץ ובחירה וכוונה ורצון
  :  הכוונה הטבעית המשותפת עם ההסכמיית בזהאלה הנושאים זה עניינם לפי

והנה תכלית ההבדל בין הדבור האלהי ובין האנושי ואפילו בינו ובין הקרוב לו יותר שהוא 
וזה , ועוד שזה קבלתו תלויה בחשבו באותיות, מפני שזה מקבל וזה נותן, הבין ומדע שבלב

כי מחשבתו בספירות בלתי , ל מבלי שיחשוב האותיות מה שנותן"ר, בלי אותיות נותן שפעו
אצלינו שהוא חומר נושא , אלא שהלבבות אצלו בקלף, כמו שהוא בלתי בעל גשם, מוגשמות

יתברך הלבבות אצלו כלחות ' וכן ה, צורות האותיות המצויירות בדיו שהוא חומריהן הקרוב
 והדבור הבא להם מאתו שהוא ההשגה בצורות האותיות הנכתבות בלוחות, והנפשות כדיו

, ומכל צד נקראים פנים ואחור, אשר הם כתובים משני עבריהם מזה ומזה הם כתובים, הברית
פ שאצל השם "ואע, והרמז על זה אחור וקדם צרתני, כדמות ההשגה המעיינת פנים ואחור

והעד על זה שהוא מופת אמתי , אינו דבר מהמינים הנזכרים אצל הלב המקבלו דבור הוא
, שולח אל כל הפה דבור אשר אינו מין דבורו, ת הדבור המחשבימושכל ומורגש ומקובל היו

וכן עד שני גם , כמו שאמרנו עם תכלית ההבדל בענין עצמותם, ולא ישתפם כי אם שם דבור
והוא תתו צורות , כן היות הדבור המחשבי שולח דבור לכל מכתב באמצעות החומרים והכלים

ועם כל זה ידענו רוב ההבדל , אר האמצעיםועל פי היד והעט וש, אותיות לחומר שהוא הדיו
ואם כן , ידמה בזה לסופר על דרך משל בצד מן הצדדים, כן בתתו צורה לכל חומר, שביניהם

אינו רק השגה שכלית , אם יקרא דבור בשם משותף, הדבור הבא ממנו לנפש שהלב חומרה
  : על דרך האמת

  : גים והמתנבאיםכולל ההבדל אשר בין המשי', סימן ב', ענין ד', חלק י



וזה שאחר , מפני ההקדמות שקדמנו לו בענייני ההשגות, איני צריך להאריך בביאור דבר זה
, בין רחוקה ממנו כמורגשת, שתדע שכל ההשגה אנושית בכלל בין קרובה לשכל כמושכלת

אין ספק אצלי שלא יתרחק , כלן באות מהשם יתברך, בין האמצעית אשר ביניהם כמדומה
ידוע שכל מי , כ אאעוררך על עניינו"ואעפ,  ההבדל אשר בין כל משיג ומשיגמשכלך ענין

והיא מורגשת , חלקים' וכל השגה נחלקת לג, שרדף אחר דבר אחד להשיגו והשיגו יקרא משיג
העין והאזן והאף והחיך והיד עם , והמורגשת כליה חמשת החושים ידועים, ומדומה ומושכלת

הם הראות והשמע והריח והטעם והמשוש וההשגה , אותםוהכחות שהם נושאים , כלל הגוף
, השגות כלליות' היא בכלל נחלקת לה' עם הכחות הנזכרים הה' שמשיגים הכלים הנזכרים הה

, והמריח כמהו, והנשמע בקולו כשיבקע בכח חזק, והן השגת הנראה כתפוח על דרך משל
  : והממושש כמהו, והמוטעם כמהו

גם תהיינה ההשגות האלו בדברים רבים , ד והוא התפוחהשגות בדבר אח' והנה אלה ה
, כחות במח' שהוא המקבץ אלו הה, וההשגה שמשיג הדמיון, משתנים ומתחלפים אלה מאלה

כ עתים בעת שהגוף ישן ואינו "והיא חלושה כ, היא חזקה בעת בטולם ברדפו אחריה לפי כחו
י שאין אדם יכול לצייר כי אם ומפנ, ובעת שהגוף ער ברדפו אחר השגה מכל השגותיו, חולם

יחלש , כשרודף הדמיון להשיג השגה שאינה ממין השגותיו, ציורים ידועים לפי טבע האנושות
ומדלג , כמי שרודף אחר סוס שאינו יכול להשיגו, אפילו להשיג השגותיו הטבעיות שבכחו

שכבר הפסיד , ונופל ומשבר רגליו ואינו יכול לזוז ממקומו, פסיעות גסות כדי למהר להשיגו
וההשגה שמשיג השכל האנושי גם היא בעלת כחות , גם כחו הראשון ולא השיג הנרדף

גם הם בעלי גבול לפי טבע המושכל הנגלה , אין בה כח והכנה טבעית להשיג זולתם, ידועים
וגם ממנו מתפעל כח הדמיון , והמדומה אצל הדמיון המדמה הוא פעל הדמיון בעצמו, והנעלם

וגם ממנו מתפעל , המרגיש הוא פעל ההרגש בעצמו,  וכן המורגש אצל ההרגש,שהוא המדמה
וגם , המשכיל הוא פעל השכל בעצמו, וכן המושכל אצל השכל, כח ההרגש שהוא המרגיש

  : ממנו מתפעל כח השכל שהוא המשכיל

ומפני , ומדרכי שניהם תכיר דרכי השכל, ואחר זה תדע שמדרכי ההרגש תכיר דרכי הדמיון
כ "ומפני שהדמיון פנימי ופעלו ג, שגם פעלו חיצוני, ש חיצוני פעולתו קלה להשיגשההרג

וכבר מצד שלא ישיג מורגש או , פנימי הנה הוא קל להשיג מצד רדיפתו ותנועתו המהירה
והדמיון אינו משיג שום , וכל מה שהוא ממינם עקר המציאות האמתי כלו, מושכל שהם לבדם

פעם טעה למורגש ושומר ,  חמור גרם רבץ בין המשפתיםאבל הוא, מציאות אמתי לעולם
, ופעם נוער למושכל ושומר מציאות מה שהשיגו השכל, מציאותו מה שהשיגוהו החושים

פ שחושב שכל מה שהשיגו הוא לבדו "ואע, ופעם בודה כל דבר מלבו ואין שום מציאות לפעלו
ה ומשבשת כל השגה אמתית וזו ההשגה המדומה השלישית היא מטע, ואין אמת זולתו, האמת

ובהמחות זכרה מלב המרגישים , ובהבטל ההשגה המדומה הנזכרת השקרית, נמצא והיא
' וחרפת עמו יסיר כי פי ה, אלהים דמעה מעל כל פנים' יבולע המות לנצח ומחה ה, והמשכילים

כי מעלת , ומכאן ואילך צא וחשוב ותראה בשכלך, כלומר סוד השכל נגלה אחר העלמו. דבר
וכפי חוזק רדפו אחר , המשיגים ויתרונם זה על זה הרבה וחזק מאד כפי כח כל איש ואיש

וחיה וחיי הגדול , שאחר שהוסר המונע השיג כל אחד ואחד נשמה יתירה, השכל לפי דרכיו
כי מעלת הרודפים הנבואה גדולה ממעלת הרודפים , ונבדלים במעלה, והקטן שוים בנצחות

, דברים והמחברים גדולה ממעלת הנביאים המתעצמים בנבואהומעלת הנביאים המ, החכמה
  : והמשגים חלקי שום טבע כדי לאמת שהשם שלחם מעולים מכלם, והנשלחים מעולים מהם

  : כולל ציור הכרח השפע המניע לדבר ולחבר', סימן ה', ענין ה', חלק ה



וי ענין יסוד ואפילו על רב, לאמרו על דבור ענין נכבד, שם שפע הוא שם מוסכם בלשון
ועניינו הוא כענין מי שיש לו תוספת , כי שפע ימים ינקו] יט, דברים לג[באמרו , מהיסודות

מפני שהנדיב , כ"והוא שם דומה לשם נתיבות ג, מעלה בעצמו או בענייניו כלם או בקצתם
וכבר ימצאו בשפע קצוות , בהיות לו ממון נוסף על צרכו יכריח רבים להשפיעו בידם

, ולהם אמצעיים ביניהם,  אחת בתכלית ראשונה ואחת בתכלית אחרונה כנגדה,ראשונות
  : וכן מתקרבים לזה ומתרחקים ממה שהוא כנגדו, מתרחקים מזה הצד ומתקרבים אל שכנגדו

כי המלך בתכלית העושר והעבד שהוא העני , והמשל בזה המלך והעני האחרון שבכל מלכותו
, והאיש לאיש והאיש לאיש, שפע עושר להשיר אישומהמלך נ, האחרון הוא בתכלית העניות

ומן העבד לא יעבור , ומאדניו יגיע לעבד שיפרנסהו, עד הגיע השופע הטוב לידי אדון העבד
ולפי זה המציאות המצויר במשל , שאין לו אלא צרכו ההכרחי לחיות בו, שום שפע לזולתו

ל בשכלו "ר, ע האדםוהשפע המושכל נשלם בשפ, העושר קרה לכל נמצא מהשם על האדם
והשפע המוגשם התחיל מן הגלגל המקיף , הבא מן הנפרד שהוא ס וף הנפרדים, אשר קבל

, חלקים' ועל זה היה העולם נחלק לג, ובארציים באדם, ונשלם בשמימיים בגלגל הירח, בכל
ולמושכל אמצעי ביניהם קצתו נפרד וקצתו , ולמושכל בלתי נפרד לעולם, למושכל כולו נפרד

, ומפני שכל מי שנמצא השפע אתו טבעו גוזר שישפיעהו על המוטבע לקבלו, י נפרדבלת
כדמות האש בנערת שיכריחהו בהדבק בו לקבל כחו עד , כשאין מונע בין המשפיע ובין המקבל

, שהיא הכח הדברי, גזר טבע השכל האלהי שישפיע שכל על נפש הנביא, שישוב אש כמהו
, ועל כל מקומותיו, והדמיוני ישפיע על הדברי החיצוני, מיוניוהדברי ישפיע על הד, בהדבקו בו

וכמו שהכריחם , וההשפע ההוא בהרבותו יכריח מקבליו כשלא ימנעום מונעים לקבל ממנו
כחפץ המלך הנזכר , עד הגיע כל חפצו עד סופו, אם אין להם מונעים, לקבל כן יכריחם לתת

, ד הגיע ממנו החלק הקטן ההוא אל העבדע, שרצה להשפיע ממונו על כל האמצעיים, בשפעיו
אלא שהתענוגים יחסרו וימעטו בירידת המעלות ויתעלו , שגם הוא חי משפע ממון המלך

והראות , יתחייב שיראה השפע בשכלו, ומפני היות האדם מורכב מכחות הרבה, בעלייתם
 ישיג מה והתחייב שהדמיון, וידלג השפע עוד לדמיון, ההוא יקרא בשם השגה שכלית נחשבת

ויקרא הכח ההוא , ויראה מה שיראה בדמות גשמות מדומה רוחני משותף, שבטבעו להשיג
יותר ראוי להסמך עליו , ומפני שנראה להמון שהמוזג במורגש, איש או מלאך או כיוצא בם

  : הוצרכו הכתובים להעיד שהנבואות כולן מורגשות, המשותף עם המושכל, מהמושג במדומה

אבל אי אפשר לאמת דבר בלתי שתוף לפי , המושכל באמת מעולה מכל מושגוהנה יהיה הדבר 
כי ההרגש חומר , כי שלשת ההשגות דומות בענייניהם לעניין החומר והצורה, טבע כל אדם

ולפי רבוי , וכבר יעבור הדבר הנשפע למורגש בקצת העתים, לדמיון והדמיון חומר לשכל
לפי הזמן ולפי המקום ולפי הדור ולפי , ולחברהסופר לדבר , השפע יכריח השכל אדם המדבר

  : המתענג בהשגת צורת הנבואה, הנביא

ולכתבו בקצור כפי , הנה כבר סיימתי לחבר לך מה שהכריחני השפע הנזכר הנכבד לדבר בו
, חלקים גדולים' וכללתי כל העניינים בי, ורוב מונעי מהשגת השכל, כחי וכפי מעוט שכלי

וסימן , ח"וסימנו באותיות ל, ח"ועלה מספר ענייניהם ל, ח"ם לועלה מספר החלקים הקטני
י שהוא "וספרי מעיד על מדע, ם"ועוד עשרה חלקים גדולים לסימן עדי, ע"כלל שלשתם מד

  : וזה סימן שלשת הדרכים יחד, י"חצי שמ

  : ת"ש, ר"צק, פ"מנסע, ל"כ, י"וזחט, ה"אבגד

  : ה"ויהי, ה"והי, ה"הו, ק"תשר



  : ד"אבג, ב"א, ג"אב, ה"אבגד, ב" א,ה"אבגד, ה"אבגד

  : ה"אבגד, ד"אבג, ג"אב

  : ל"אברהם ספרדי בן שמואל אבו אלעפיא זצ

  : ברוך נותן ליעף כח ולאין אונים עצמה ירבה



 רבי אברהם אבולעפיא

  ספר החשק

   

   

   

   חלק א הקדמה

הלום חשוקים הם וחשק האצילים הביאוני , המשלש החכמה מגלה סתריה מניע מעגלי אדיר
קדושתו משלישית , בחסד האכילוני פרי עץ, שמם חקוק בלבי תם ונשלם, להיות ליועץ

  : אם יש לאל פה אז אך נשקתיו, נפשי שאלה אל צור חלקה, לעולם

היה צורך , הדיעות האנושות משונות זה מזה כשנוי צורות פניהם] היות) [היום(הקדמה מפני 
 מתנות מנהיגות -וצורתם והחונן להם המדע הכרחי לתת להם מהשם יתברך הנותן חומרם 

עד אשר יהיה סדר קבוע נערך במערכה ישרה בכל דור ודור כפי , הכלל מתנות מנהיגות הפכו
והאיש , מפני אדם בדמותינו נמצא, והמתן הכללי לתת ערך כללו לפרט אחת, מציאות ברור

לפעמים שהיה מלך ונביא וזמן , ההוא התכני יפרש על ברורו כפי מה שיראה הזמן האיש ההוא
אבל יהיה בהם כח , ויתכן שיהיה לא זה ולא זה, ולפעמים יזדמן שיהיה נביא לבד או מלך לבד

  : מקום לנו על שעבר נתראה, מתדמה לזה או לזה לשניהם יחד

והעד אמרו על רבן של כל הנביאים , היודע אמיתת המציאות יהיה יותר עניו ושפל רוח מזולתו
מכל מקום אם , )ג, במדבר יב(עניו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה ה והאיש משה "ע

כי כל איש , הפך מכונת המשתררים משאר העם, ירצה להשתרר תהיה כעיתו בהשתררותו
כדי , זולתו למבקש שררה מפני שימשול על העם כארי ואכול והוא לבדו מבקש שררה

ו בחכמה כמו שנאמר על מי שנתנה ויחפוץ שכל העם ידמו ל, שיקבלו העם ממנו תורה ומצות
, )כט, במדבר יא(את רוחו עליהם ' נביאים כי יתן ה' ומי יתן כל עם ה, התורה והמצוה על ידו

, שהנה הוא לא יחפוץ שידמה לו שום אדם מכל העם, המושל] ההדיוט) [ההמיט(וזה הפך מן 
ת האדם עד והשם יתברך דמה את האדם השלם אל עצמו בזה שגם הוא יחפוץ להשלים א

וזה החשק המשותף עם השפע הנשפע מאתו על האדם הביאו להמציאו כלים , שידמה לו
  : מביאים את האדם לידי התדבקותו בו בקלות

והמציא הלב , הנמצא והנחשב בלב] האמת) [המים(והוא יורה על , והספר הכתב הנכתב בספר
כו לו ולזולתו למשלים החיצונים הוצר)ש(והמוח במחשבה ואלה הם המעשים הטובים אשר 

והכתב מפני שהפעמים הוצרכו לו לחשב כל מה שיאמר עליו היה והוה , חפציו החיצונים
הכללים אשר נתן , וכל זה ישלם במתן תורה, כדי להשלים במחשבה ההיא עצמו וזולתו, ויהיה

  : לפרט בני אדם הראויים אצלו יתברך' ה

וממנו נשפע ונהיה גם , חי מדבר בפרטהוא אשר נקנו משם לכל , ואמנם המתן על הפרט
שהדבר הוא כן בלא , לזולת החי המדבר בעבור החי המדבר וכמותינו לפי המורגש והמושקל

חפצינו גם אנחנו לו להתדמות לו ולתת , והשם חינן לי מעט מדע ברחמיו הרבים יתברך, ספק



בוא לחסות בצל ממדעונו זה לנמצא הראוי לקבלו כאשר הביאנו אליו חשק אהבתו בהיות י
  : כנפי השכינה לקבל שום דבר מחכמה העליונה

וכתבתי ] שמואל' בגי[שלויאל ) י"שלי(בן ] אברהם' בגי[ועל כן אני הצעיר נעתיאל בן רזיאל 
ועמו בחברתו בחור , ספר זה הנקרא ספר החשק לאיש חושק חושקו הוא סעדיה בר יצחק

הבחור הנחמד והנזכר , יהה במדינת מסינינמשך אחר דעתו ורצונו יעקב בר אברהם באי אסקל
ולא מצאתי בכל כלי חפץ לתתו לו במתן , בבואו לבקש החכמה בחשק נורא חשקה נפשו בו

ועל כן קראתיו בשם החושק לאמוץ בו החושק אשר , שאדע שייטב בעיניו יותר מזה הספר
בפרט הזדמן עוד , הוכן זה החפץ הטוב לי] נאתיו) [נאתון(וכאשר , בנינו לכבוד השם יתברך

, כי השפע האלוהי הבא על כפינו בכונה, גם כן שיועיל לזולתו כמו שרמזנו בסוד מציאות
וכן זה הספר והדומים לו צריך להיות , ברוח רבים לקבל טובי כלי כונת השפע משופע התמידי

  : ומשם תתפשט הכונה על הרבים, בם תחלה התחלת כונה מיוחדת והוא למיוחד

אך בעבור שהן , לי המשגל היו מספיקים להמצאת המינים הנולדים מהםוהנה תדע כי כ
אלא מפני , וכן כלי המחשבה היו מספיקין להשגה, צריכים אל עזר אחר נתן להם העזר הראוי

וכן האיש השלם היה די לעולם אך לא , העוזרים כולם' שהם צריכים אל עזר המציא להם ה
כ נתנו לו כל עוזריו והוכנו כוחות אישים באישים "ע, ועוד יתהווה ויפסד, ימצא בלא עוזרים

כדי שלא יחסר בכל דור ודור איש שלם אחד או , להמציאו אחר התהוות האחד העתיד להפסד
ולפיכך נמצאו הצדיקים והחסידים , שאם זה היה חסר היה המציאות האנושי לבטלה, רבים

 נשלם גם העולם -האיש שלם ובהיות , והחכמים והנביאים והדומים להם כדי שישלם העולם
  : ואני כונתי בספרי זה כדי להשלים בו העולם הקטן הנזכר והדומים לו. הקטן

הקדוש ' וחלקתיו לשלשה חלקים הנרמזים בחרוזים מפני היות כל כונתי כדי לדבר בסתרי ה
ובדמות , והמביא השפע המשכילים בגוף ובנפש ובשכל, המשולש באותיות המחכים חכמי לב

  : ירח וכוכביםשמש ו

  : 'והקטנים והפרטיים ט' חלקים עד היות החלקים הג' וכל חלק וחלק עוד יכלול ג

ולפני כל הקדמה והקדמה , ובחלק הראשון הכללי סמנתי לפני הקדמתו זאת נרמז על חרוזים
, שמות כלומר שמי' אכתוב חמריהם מסומנים בג, שאקדים בכל אחד מן החלקים הכלליים

וכולם ישתנו הסימנים , ו מצורפים זה עם זה בדמות החסידים הראשוניםויהי, ושם חבירי
בצרופים לבד בדמות שינויי הפכי צורות מעכבות צרוף שם הנכבד שבהם כונתי לרמוז קצת 

ואולם ידמה סוד הצרוף לחושק ולחשוק ולחשק , והם העדה למה שאני בו, מדרכי צרופיו
 את המשוכל שהוא דבר אחד בהמצאו שהוא השם משולש ומיוחד בדמות השכל המשכיל

  : והוא בהכבדם לי היותי בכוח, בפועל

והנה אנחנו שלשתינו הנרמזים בחרוזים והיה במציאות שכלם דבר הצפה בצפת שכלינו מן 
  : הכוח אל הפועל

  : ויהיה נרמז בחושק משולש ומיוחד

  : וחשק משולש ומיוחד

  : והחושק משולש ומיוחד



והמתין ישמח ויאמין ומודיע לו כבר את ,  שהוא כולל את כולם,וזה הוא סוד השם בעבורו
  : קונו יכין אזניו ואותיותיו לכף ורוח יכין

כמו החמדה כונת ,  שר החרוזים-ואחר שהקדמתי זאת ההקדמה הראשונה לפני החלק הראשון 
כ שני חרוזים "ולפני החלקים הקטנים אכתוב ג. ואחר כן הוא על החשק הראשון. החלק
  : ולדורות זה יהיה הכל, לרמוז

  : וזהו השיר האהוב ותכשיר ימירה ותימיר צמונתה ותעשיר

  : באחד קבע השם מיוחד ומשפע בפחד חשוב שם המפורש. לבב דש מגודש ומשולש

   

   חלק א סימן א

  : החלק הראשון

' ספרים ומנה שלשה פעמים ג' על ענין ג) א"א מ"פ(הסתכל במה שכתוב בספר היצירה 
שמות הקדש אשר ' והנם ג, ותמצאם עולים שלש מאות אמות, הנזכרים שם] ספרים) [ספרי(

וכל מה שתמצא בשום ספר מהספרים מענין ידיעה , מהם החכמה נשפעה והבינה מהם נאצלה
ויודעת החושק , ראוי שתעיין בה בשכל זך עד שתשוב בעדה מחשבתך שכלית משגת, זה

אליו שפעו להכירו בכלי המחשבה להכיר להחזיר , האנושי הבא מאצילות משפע האלהי
שכך נאמר על זה ברמז כתוב כי עמך , העינים את האור המורגש בכוח האור המאיר עליהם

והדבר המביא לידי המעלה העליונה בקלות הוא ). י, תהלים לו(מקור חיים באורך נראה אור 
בהם יתגלו רזי תורה אשר , שהוא מקור חיים כפול מורה על סוד זהרורית האותיות, אור כפול

חלקים הנזכרים בו והנה אור מרובע בהם ' ועל סודם נחלק זה הספר לג, והם מגלים המסתר
ש עיר "והוא קוד, ד כפול"ת יו"ן דל"והנה שם חשוק מקור חיים אשר שמו מיוחד שי', ב'ג

 ת"ומי שיאהב האותיו) ב"א מ"ספר יצירה פ(ש בסימנו נלכדות כל עשר ספירות בלימה "וקדי
  : ו כפול"ובם חשק, ו כפולה בם"ה אש אהבת"תמצא שהחכמ

' ספירות אשר הם כל המציאות משביעות זמן י] עשר) [ב"ע(והנה היסוד כוללים באמת 
בדמות , ה"ה ובינ"סוד מעשה מרכבה הכפול כי הרכבת שם בשם הוא הרכבת חכמ, מושפעות

ובגלגלים תתחדש , האותיותהרכבת חמה ולבנה והתהפכות הגלגלים יורה על צורת התהפכות 
כמו , ותתחייב הבינה לתת דרך למשכיל להבין חדושים רבים, החכמה במחשבה השכלית

  : שיתחדשו המתחדשים כלם מסיבת גלגול הגלגלים כולם

ובהם נכללו המשפטים הפרטים תורת כלולים , והנה התחברו פרטי כל החכמות על האותיות
פעמים חלק ' כתוב ג, דבר בדבר מוכפל כמפעליורוחנים כפולים ' והסוד שהם ד, בעצמם

, א"הוא חלק הו, וכל חלק כללים בו כי כלל החכמה, ותמצא חצי האותיות כפלם ותמצאם כלם
ל גם בעיון "וסודו בקו, ו"וכן כלי החכמה חלק ובכל חלק כלל והנה כל חלק כלול בכל בכפל

, ד"ל שק"ר ורמזם מק"ב בק"והנה השם הנכבד הם ער, השם כוחת האוזן והעין ובנה חלקו
  : ועל הדעת, ועל הבינה, ה"ם ומדת לילה שסודם שלשה ספרים המורים על החכמ"והם מדת יו

ת אמסור לך קבלות "ל ומפני שתבין כונתי בקולו"ל הוא סוד הכלל ורמזו קה"וסוד הכפו
ידועות מהם שקבלתים מחכמי הדור פה אל פה ומהם שקבלתים מהספרים הנקראים ספרי 



, ה"ל בעניינים הנפלאים אשר נזכיר בע"בלה אשר חברום החכמים הקדמונים המקובלים זהק
ולפי . יתברך בדמות בת קול והם קבלות עליונות' יתברך ובאו אלי מה' ומהם שנתגלו לי מה

אכתוב לך מהן מה שאירע שאין , שכונתי להוסיף לך חשק על חשק באלו הדרכים המפלאים
ואחל בשם הראשון המביא לידי החשק ,  להיותו ריקם מהםשם חושק מחושק האמת ראוי

וראוי , אשר הוא יתעלה שהכל נשען עליו שהיא כעמוד האמצעי עובר מצד אל צד פנים ואחור
  : לקרוא שמו יתעלה יתברך כפול וגם ראוי לקרא עמוד עונה לכאן

' תיות חוץ מגב או"פסוקים בו כל כ' הנכתב במכתב שליש מן ג, ב"והנה השם הנקרא שם הן ע
  : ולא משותף אליו, כלומר שזה השלש הוא עצמותו ואינו מקרה נוסף עליו, שאין בו

כמו שיש , מערכות נפלאות' ויש לו בג, והנה תדע כי הוא מצורף בצרופים רבים ידועים
והם מדרכים הנקראים בקבלה סוד , ולשני המאורות ולכוכבים ולמזלות, מערכת לגלגלים

והנה לך , התחלות ידועות ומערכות נמשכות כסדר ויש להם גלגולים רביםויש להם , העיבור
  : סוד מערכת השם הנכבד והנורא כאשר קבלוהו

  : 'סימנו א, קטן' סוד חלק א

ותראה אור . שאל ימין בשם מאיר לקין. וגלגל סוד שמאל מיש לאין. מזוג מזג ותם מים ביין
  : אמת עין בעין

משולש כצורה זו , כתוב זה השער תחילה כשורה זה. זה החלק הקטן הוא ראשון לכל הקטנים
  : שהיא צורתו הראשונה ותבין ממנו סודות אלהיות וזה הוא

  : ס"מ וי"ר יה"אח. ה"ל אכ"ס עמ"וי

  : ן"ה ענ"מ וד"עע. כ"ה הל"ה ימ"אל

  : ע"ם וי"נ יה"מפ. י"ח נה"נ ימ"לפ

  : ם" יהר"ם אח"מד. מ"י לכ"א לו"שר

  : א"כ וי"ה חש"נו. ח"י נמ"ב אב"וי

  : ו"י לה"ת הל"רא. ב"י מו"מ צר"נה

  : ל"ז הא"ק רב"לא. ר"ה יש"מ חנ"ינ

  : ה"ל יל"כ לה"זה. נ"י הע"ו יה"אל

  : ל"כ לה"ע זה"ימ. י"ה את"ט מש"וי

  : ת"ש מא"ה וי"יל. י"י מו"ע לה"דו

  : ו"ר בה"מ לח"הי. ת"ו הא"כ יה"ול

  : ם"ה מי"ק עו"בי. ד"ו חק"מ בר"הי



הישרה והיא המערכה הראשונה , הנה נשלמה זה הדרך הראשונה של השם במערכתו
, עד הפוך כל מערכותיו המשולשות, וממנה המערכה השניית ומן השניית השלישית, המקובלת

וכולם תוליכם כן עד , ה"ה אל"ל אכ"ס עמ"כמו שתאמר שהתחיל וי' היוצאות זה מזה כל ג
יו כי אם שלש צורות נערכות השמים הן אלו הנזכרות שהן ראשיות הסוף קבלנו בדרכ

ארבעה שלשה בדמות שלשה , ה"וסודם בראשית שלש, במערכות השלש ולמערכות הרבוע
  : 'ת'ר'פ'כ' ד'ג'ב) א"ד מ"ספר יצירה פ(

שסודו של ראשית מלאכת המעשה אשר , והנה סודו בשני ראשים בראשי שנים בראש שמיני
ובגלגול עוד , ובא יום שמיני כדמות יום ראשון והוא שמיני והוא אחד', לז' התגלגל הדבר מז

ועוד בא יום , ה"שהם אהי] אלו[וסימן של , ו ביום אחד שוה לראשון ולשמיני"בא יום ט
ובזה הצורה מתגלגלים , ם"ב וסודם כי"ב בכ"ב ומורכבים כ"והנם כ, ה"ה וי"כדמות ראשון אי

  : ד תשלום השבועותכל הראשים בסימני כל שבוע ע

' חשוב עוד כאלו הם ז, ם"ח ורמזם ובחרת בחיי"א כ"ד כ"י' ואמנם סימני עשרה סופיהם הם ז
ורבעם אחר שתמנה מספרם הכללי שהוא הנקי פשוט ותמצא ' ז'ו'ה'ד'ג'ב'ימי בראשית הם א

שהם , הנקראים חדש] שבועות[הארבעה , והוא בכלל כל ימי השבועות, ח"הפשוט בכללו כ
ח והוא "ח תמצאם קס"ברם עד כ, ח"ועוד רבעם ויעלה רבועם קמ, ח ימים והוא כלל"כ

ועוד עקבם ועגלם בדרך , ם היו"ם זמני"ם ה"ן יו"וסודם זי, המספר הכולל כל שעות השבוע
וסוד שביעותם בקבלה קלה אחבק , ע"ח יעלו תתקנ"ב ועם כו"ד עם קי"זה יעלו כולם תשפ

  : ה באופן"ם ובליל"ביו

ואם , ועיין בטוב בם, מערכה שלישית והיא מערכת העיגול] ב"של ע[קבלנו בשם הזה ודע ש
כי הסופרים מוסיפין וגורעין ואין , תמצא שום טעות סופר או שגיאה בם תקנם אחר רוב עיון

  : טעות נמצא עם רוב עיון

אך יש דרך למי , הדרך המעוגלת להצורות רבות ולצורה תולדתה חכמה] זה) [אי(אמנם 
ט "י סי"ו יל"וה, צורה להזכיר זה השם הנכבד שיזכירוהו בקדושה ובטהרה והוא שיזכירוהוש

  : א"ה אכ"ש לל"מה

  : ה"ל מב"ת יז"ד כה"י אל"ם הז"על

  : ך"ם נל"י הק"ו הר"ע לא"ו הה"לא

  : ו"ה חה"י מל"ל יי"ו פה"י לו"כל

  : ב"מ לכ"י או"ת רי"א יר"ה הא"נת

  : מ"י הע"ר אנ"ח וש"ו לה"ה יח"שא

  : ל"ז סא"ע יי"ה רה"ד הה"ק מנ"כו

  : ה"ל מי"י עש"ה ער"ל יל"כ וו"מי

  : ה"ת מב"א ני"ש נג"י הח"ו דנ"וה

  : ה"ב יה"י ומ"ל פו"מ יי"מ נמ"עמ



  : ה"י רא"ו מח"ב ענ"ר דמ"ח מצ"הר

  : מ"י מו"מ הי"ו יב"ע חב"ק אי"מנ

שכוללים כל שם ויכוין לכל אות שמזכיר לומר לפניה דברים שהם עיקר השם והם שלושה 
משותפות עם , ויאמר ראש הראש באימה וברעדה. סוף, תוך, ראש, ושם ואלה הם שלשתם

או יאמר תוך הראש תוך , או ראש התוך או ראש הסוף לפי מציאות האות, שמחה שכלית
סוף התוך סוף הסוף ולא יפרד מגלגול שלשה דברים ] סוף הראש[או יאמר , התוך תוך הסוף

  : ו"ש כופ"ר א"שסודם סת, הפסוקים המדברים' אלו המורים על ג

ת "ף זכו"ומספרם כ, גם בלשון לעז כופו הוא אש בעצמו, והנה אש כופו עוד בלשון יון מדע
, יחזקאל א(שש כנפים , ז"כלומר אור גנו, ו"ר ס"ה בעלי צורה ובכללם תכשף או"ף חוב"וכ
' ועליך שתדע שאלה הגבחסד , ל"ב כלומר בגלגו"והכל בע, ארבע ארבע כנפים שש) ו

, שהם מושפעות להשפיע עליו שפע חכמה, ב שמות"הדברים המתגללים עם כל שם ושם מן ע
ומחשבה ודעת שהוא פרי בינה , ושפע בינה שהוא פרי חכמה, י המחשבה"ר פר"שהוא ש

  : וחכמה

כל אלה הדברים נשפעים מן השכל הפועל המודיע לאדם אמתת מהות עצמו באמצעית צרוף 
והזכרת השמות בלא ספק עד שישוב האדם במדרגת השכל להיותו דבק בו בחיי , יותהאות

, ועל זה אני מעוררך אל צורת ההזכרה, ובחיי העולם הבא כפי השגתו, העולם הזה כפי כוחו
ושים לבך להבין ולהבחין כל מה ביארנו אליך , ה"ואל חכמתה עד שלא תחסר ממך כוחה בע

  : בעניין

ב "עם כל נקודיו או שם בן י' ה להזכיר שם משמות הקדש או שם בן דהנה כל עת אשר תרצ
ב שמות "ב שהוא עוד י"או שם בן י', פעמים שם בן ד' כלומר שהם ג, שהוא משולש המרובע

ד והוא מתגלגל "ב שהוא משולש י"או שם בן מ, שלמים ומצורפים וגם יקרא משולש ומרובע
כמו שאודיעך כל , ו על דרך התוספת"ר היוצא מן כב הנזכ"או שם בן ע, ו"ג שהוא ז"על סוד י

  : 'אלה הדרכים לפנים בעזרת ה

כידוע . אתה צריך להכין עצמך מהכנה הראויה לזה החכמה הנבואית האלוקית והיא זו הקדמה
ובם רואה , מפני שעליהם נתגדל, שהאדם בטבעו אוהב בעניני העולם הזה הרבה בחושק אמיץ

, וטבע חשקו מבקש ממנו שישתדל להשיגם בכל יכלתו,  על זההמעלות הרבות האנושיות זו
כמו שרואה שהשיג מהם זולתו שהוא , אלי ישיג מהם מעט או רב, ויטרח יום ולילה עליהם

  : שכל אדם משער עצמו אל זולתו, בעיניו פחות ממנו או מעולה ממנו

 האחד מן והם מי שהוא למעלה מן המשער בקצה, והנה השיעור משולש בחלקיו הקצוות
כלומר , ומי שהוא בקצה האחרון של הפחיתות בדבר ההוא בעצמו, המעלה בדבר מן הדברים

מכריע בנתים אצלו והוא אשר הוא כמוהו בענין , ומי שאמר שהוא תוך הקצוות בשוי, בימינו
אצל , ואין ספק שאין בטבע תאות בני אדם להיותם חושקים דבר שהוא אצלם פחיתו, ההוא

כי התאוה ,  אין כדבר ההוא הנכתב תועלת רב או מעט או הנאה רבה או מעוטהמה שהם כן אם
  : כגון רצון וכונה ובחירה ואהבה וחושק וכיוצא בהן, יש לה שמות הרבה וכולם מורים ענין

שאלמלא ההשתוקקות הרב שהוא , וכל אלה הכללים בשם החושק שהוא כתר עליון לכולם
והקצה הראשון לההוא החיצון והשאר כולם , החושק והוא הקצה האחרון של התאוה

במחשבתו להתנועע ] מתעורר) [התעורר(הנה לא היה האדם , בין הרוב והמיעוט, אמצעיים



ואם כן זה מופת שהמניע הראשון הקרוב , כדי להשיג השגה מההשגות גופניות או רוחניות
כי לא , דלמחשבה והמעורר תנועתה לבקש המבוקש הוא הרצון והמחשבה שניהם דבר אח

עד , אלא שאנו יודעין שהרצון מתעלה בכל מעלותיו, יפרד זה מזה ולא ימצא זה בלא זה
הנה הוא כצורה , וגם לחושק בעצמו מדרגות אין קץ, שהגיעו אל מעלת החושק שהוא תכליתו

שהוא השכל והמשכיל והמשוכל , למעלות המחשבה מראשיתה שהוא החשבון ועד תכליתה
המצוירות , ב עד היות המחשבה המחשבת המציירת ציור האותיותכאשר הוא המושג הנחש

מצוירות , שהם הצורות האמתיות, המושכלות הנחשבות מחשבות שכליות מלאה אותיות
  : בצלם ודמות כמלאכי השרת שכל אות מראה ממראות הנבואה וכן כולם זהרורית זכה

ות וכל המדות ואם כן הנה האותיות משכן נושא המחשבות שהן הספירות והחשבונ
תכיר הנפש החושקת המחשבת את הדבר החשוק , ובהתגבר הרצון עד שובו חשק, והשיעורים

ותשוב אז הנפש דבקה בחשקה דבר אחד דבוק עם חשוקה אשר חשקה ברוב , שהיא המושכל
ונותן החושק היא האות והוא , וסבת כל זה היתה צאת המחשבה לפועל אחר היותה בכח, חשק

והאמצעי שבינינו , נאמר עליו אות הוא בצבא שלו] ת"צבאו[אשר , ת"באום צ"ה אלהי"יהו
ב אותיות והתחלתן ותכליתן אותיות "אשר התחלתה כ, ובינו היא מחשבת תורתו הקדושה

הקו שהם ראש תוך סוף , שהם בדמות שלוש נקודות, והם שרשי המספרים הנזכרים, ההעלמה
  : הנזכרים למעלה

ל חושק אנוש גופני עד שאפילו הדומם הושם בו טבע בדמות ובצורה הזאת בעצמה תמצא כ
אלא שלא הסמכנו לקראת שם חשק אבל המשותף עם הציור כמאמר השם יתברך , חושק

וקרא כן על ציור החושק הנקי יודעת . אשגבהו כי ידע שמי, כאומרו כי בי חשק ואפלטהו
שאין לאדם דרך , ק בוהשם החשוק והוא שהודיענו שמי שיחשוק בידיעת שמו הוא אשר חש

לפי מה שאפשר לבעלי החומר השכל , ושמו מורה על אמתת עצמו, להשיב חשקו זולת שמו
  : הזה להשיג ממנו יתברך שמו

ואמנם הטבעים שהם בלתי משיגים אשר לזה חנן השם דלים נושאי הציורים בכח בדומם 
הנה גם , המניעות אותווהחומר הראשון והצורות הראשונות הקרבות לו ו, והיסודות והצמחים

והוא שהוטבעו בהם כוחות לבקש התחלותיהם תוליד , בהם נתן במדת חשק אך לא חשק
ולבש צורה טבעית אחרת , ולפי זה החומר הראשון פושט צורה פרטית לחלק מחלקו, חמוד

כי הכללית אינה בכח לעולם אבל היא , פרטית אשר היותה נמצאת במינה בכח ויצאה לפועל
, אך הפרטיות ההוות הנפסדות אשר היו כהוות בכח ויצאו מן הכח אל הפועל, דבפועל תמי

, פרטי מיוחד לעצמו, להיותן אחד זמן בלתי מציאות פרטי בעל חומר, ובהם עוד כח ההעבר
כלומר בלתי , ועוד בחומר כח לקבל זולתו כי לא ימצא שום חלק מכל חלקיו ריק מצורת מה

  : והמניעות אותו זה אחר סוד זה, ת עליו והרוכבות עליוצורה מהצורות הטבעיות המתגלגלו

וזה החומר הוכן להיותו נושא , כן החומר הוא אחד וצורותיו הן רבות מאד והן מינין הרבה
ובדמות השעוה המקבלת כל הצורות של , הצורות כולן בדמות המראה שמקבלת כל המראים

אי אפשר לצייר בה , חותם אחדוידוע שכל שהשעוה קבלה צורת , והשעוה אחת, החותמות
אך יש בה , וזה מושכל ראשון, צורת חותם אחר עד שתוכל לסבול שתי צורות יחד בזמן אחד

והצורה , אחר ההעבר צורת זה החותם הראשון אשר קבלה, הכנה לקבל צורת חותם אחר
' והוא אשר היה טרם בא לה הצורה ההיא הב, ההיא היא אשר הכינה לה כח לקבל צורה אחרת

כן החומר , בלבד אחר העבר עצמה, וכל צורה וצורה מכינה לה כח לקבל צורה אחרת, בעצמה
כן המחשבה היא צורה לאות זה , לקבל זולתה אחר סורה, הצורה שבו עתה היא הכינה כח בו
והמחשבה האחת מכינה צורת כח באות לקבל מחשבה , והאות הוא חומר נושא המחשבה

כמו שלא יוכל האדם ,  מחשבות בזמן אחד וזה מושכל נפשיכי לא תקבל האות שתי, אחרת



אבל הוא יוציא הדיבורים המצורפים , להוציא מפיו שתי אותיות ביחד בזמן אחד וזה מורגש
ואז המחשבה , ברוב אותיות אות אחר סוד אות אחרת השומע כך גם יקבלם כך אות אחר אות

וכך הענינים כלם אשר ,  אותכך גם אות אחר, מה שקבלתי האין, בוחנת אותם בדמות
כ כלו דמה בנמצאים "וכן התענוגות כולם וא, במציאות כי גם הגלגל חלק תנועות יש לו

ואז לא יוכל , ויש עתים שיעמוד הענין מצוייר ולא יסור, בדמות חושקים רודפים זה את זה
זולתו או המצוייר להוסיף עליו ולא לגרוע ממנו עד שישוב הציור מתנועע מאשר היה בו אל 

  : לפחיתות] או[למעלה 

ומקום האש הוא , והוא שם כי סודות כח טבעי בדמות חושק שישוב כל אחד למקומו תטבעי לו
והיא היובש , ושניהם בעלי איכות אחת, ומקום העפר הוא שפלותו, גבהות החומר הראשון

  : 'ג'ב'ונבדלו להלחם באיכות שנית ושלישית וסודם א

שנית היא החום אשר חמה האש נושא אותו תמיד על עוד שהאש והאחת שקראונה שלישית 
שלישית היא הקור אשר חומר העפר נושא אותו תמיד בטבע , והשנית אשר קראונה, אש

ומשתנה עליו במקרה שבעת שיתגבר עליו חום האש יעביר קור העפר ממנו ועודנו עפר עד 
הוא אחר , ב אליו להיותו הואולולי שיש כח בעפר לשוב אש איך היה ש, שישיבנו אש כמוהו

  : מלחמה חזקה וכן בשאר היסודות

והייתי מביא על התחלת אלה הכוחות , ולולי שהיתי יוצא מכוונתי הייתי מבאר זה בהפלגה
, אך אין זה מקום עניינים ההם, מופתים מורגשים ומושכלים ומקובלים בקבלות אלהיות

והעדים במחט עם האבן הזוחלת שרץ , ולאחר עוד שדמות החושק הוא נמצא אפילו בדומם
וידוע שהדבר הרץ בטבע לא ירוץ אלא , אליה בטבע בעבור היות מקור הברזל וקרוב לטבעו

, על הקרוב לו תחלה כמו האש שבארץ שהוא שבאויר תחלה ברצותו לשוב אל טבעו האש
זה הדרך ויש לי ב, ויהיה אויר גמור בפועל, ואולי לא נשאר בו כח עד שנשאר עם טבע האויר

אשר כנוהו בשם מעשה , סודות נפלאות בחכמת ספר יצירה שהוא מורה על חכמת הטבע
וגם יש לי מופתים מושלים מושכלים אלהיים בחכמות האלהות שהיא חכמת , בראשית
  : ה"כמו שתשמע לפנים בעז, השמות

, האבל עתה אקצור העניין פה ואשוב להדיעך כוונתי בהכנה שאתה צריך להכין עצמך אלי
, כדי להודיע בה בכלל בקצור דברים, שבעבורה הקדמתי זה ההקדמה, כשתרצה להזכיר השם

והציור כחומר , והחושק כחומר לציור, והוא כחומר לחושק, שהמחשבה כדמות צורה לאות
והנפש הוא הכח , שהוא השכל הפועל, והשכל האנושי כחומר לשכל האלוהי, לשכל האנושי

ואיבריו , וחומר אחרון לכל, ם באמצעות הגוף שהוא משכן לכלהמוכן לשאת כל אלו הנשואי
המצרף בם השכל המצורף בצרוף האותיות שהוא הכח הנקרא נפש ואשר בה , כלים לצורף

  : כח לפעול כל אלה הפעולות

והיציאה אשר , הוא אשר צריך להוציאה לפועל מושכל, כ ההכנה הנמצאת בנפש בכח"וא
והכלים הראשונים להוציא הנפש מן הכח אל , אל כלים רביםבנפש מן הכח אל הפועל צריכה 

שהמחשבה מניעה אותם על פי הרצון שהוא , בכל דבר ודבר הקרובים לה הם האותיות, הפועל
כלומר מצוייר בדעתי ומעיין אם הוא סובל שיצא , מה שרוצה ומה שאינו רוצה, כלי מצוייר

כאלו תאמר אדם , ו הרצון מלהמצא הדבראו דעתו סובלת אבל מניע, המצויר אצלי לפועל אין
כי יש ממנו שהוא של , והנה הלחם מינים הרבה, וצייר מהות הלחם, אחד רצה לאכול לחם

ואלו הן , ואחר מכוסמין, ואחר משיפון, ואחר משבולת שועל, ואחר הוא משערים, חטים
  : רץשהרי ברכתם אחת שוה והיא המוציא לחם מן הא, חמשת המינים שהלחם נעשה מהם



ואולם נודע לכל שהציור הרצוני מתבושש הוא בעצמו בין הין ולאו ומחשב מתוך האותיות 
תחלה בין בלשון הקדש בין באיזה לשון שתרצה והוא מצוייר השוק שמוכרין בו הלחם הנקי 

ואז בוחן ובוחר באחד מהם כל זה באמצעות , וכן מצוייר השאר, הסלת העשוי מן החטה
י שיצייר ולא ידע שהוא מצייר באותיות כמו שיחשוב איש שהוא פ שיש מ"ואע, אותיות

וכולה תלויה בצרוף האותיות , כן ההכנה היא כלי ראשון קרוב להשגה, מתנועע בלתי מניע
  : ובכל דרכי הידועים למקובלים כולם

ויחשוב , ואחר שתמצא ההכנה הראויה לנפש שהיא הידיעה במחשבת ציור ענין האותיות
וכאלו הם בעצמם איש בעל , ו הם מדברים עמו כאשר ידבר איש אל רעהוהמצייר בם כאל

ויודע כונה ידועה מכוונה בכל , והאיש ההוא יודע שבעים לשונות, דבור שמוציא מפיו דברים
הוא שאינו מבין כי , וזה השומע מצייר להבין מה שהוא אומר ומכיר השומע, אות ובכל תיבה

שהמדבר אינו מדבר לו שום ) מדי(אבל מבין , יותר מעטאם לשון אחת או שתים או שלוש או 
הנה כל דבור ודבור אצלו מוכן בפירושים , דבור לבטלה כי אם אחר שהוא יודע כל הלשונות

כ הנה החסרון בא "א, אחר ציורו שהכל עיקר] גם[וכן , פ שהשומע אינו מבינם"רבים ואע
סכים עמו ויבין כל דבריו אשר ידבר כ צריך לבחון תמיד על כל דבור ודבור עד שי"וע, מאתי

. כן הוא דרך ההכנה כדמות קשת הסכמה ידועה מבעל לשון שהשומע לא הבינו עד עתה, לו
בין בסופו , ומבקש להבינו עתה וחוקר כל אות ואות ושרשיו ומה שחיבר אל השורש והעיקר

לשת והיא ראש כי אין שם דרך רביעית בשום פנים כי אם בזאת המשו, בין בראשו בין בעצמו
גם רוב שרשי לשון הקודש השלמים נבנים על שלוש זה שהוא ראש תוך סוף , תוך סוף

, ר"מלת שמ, ש סוף"והרי, ם תוך"והמי, ן ראש"ב במלת שמר שהשי"בדמות שם בן ע
ולפעמים יהיה השורש כלו נמצא ולפניו אות שהוא משמשו כאמרך לשמור או לאחריו כאמרך 

באים לשמש השרשים ושרשי כל , תיבות או פעולת, המשמשים רביםולפעמים יהיו , שמריני
  : השרשים הם השמות

וידוע שכל שם ושם יורה על עניין ואם אינו מפורש אינו כי אם לפי חסרון המבין כשם אהרן 
פ "ואע, אבל שם משה כבר אמרה תורה שהוא נגזר מן משיתהו, שלא אמרה תורה מאין נגזר

 שגלהו באומרו ותקרא שמו משה ותאמר כי מן המים משיתהו ויבן מן הכתוב, שהוא סוד
, )י, שמות ב(ה "ה שמות גם סוד בת פרעה שמה בתי"שנית וסודו י' והוא חסר י) י, שמות ב(

שמות (והוא שם בתיה ותבין זה מאומרו וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, ה"והיא בת שם י
ם "עולה שמי] 'של בן ד[ה שמות שלמים "וד יה שמות והנה ס"וסוד בת פרעה עוד י, )א, ב

  : ה"והוא סוד השכינ

י הרי שניהם מפורשים ורמזם אם תאירה פני מהם "ה שמות שלמים עולים פר"ואמנם י
כ בלתי "ורבים ג, וכיוצא באלו השמות יש מהם בתורה הרבה שהם נגזרים ויש מתנגדים

ויש שהם נראים , על הוראתםויש מהנגזרים שהם מוסיפים ונגרעים , הנגזרים כגזרים
, ויש מהם משונים מאד כשם אברהם שהורה הכתוב עליו שהוא שם נגזר מאב המון, מצורפים

והנה שם קין נגזר מן , ואין ספק באמונה זאת אצלינו שאלה הם רמזים נפלאים על השמות
רה רק אין זה כלום כי אם הע, והוא נחלף ובהם רבים אין קץ) א' בראשית ב(קניתי איש 

, שהנה גם אנחנו אנשי לשונינו הסכמנו, שהעירתנו התורה הקדושה על ידיעת ס תרי השמות
והוא כנוי לכלל כל הכוחות , ם אלהים כולל"וגם נמשכנו אחר המוסד הראשון על היות ש

וגם לאחת ממדותיו אשר הוא יתעלה נבדל , ם לסבה הראשונה"הטבעיות אחר היותו בכלל ש
א "ד ה"ה יו"ן הנ"א דיי"ה אלא וגם הו"וסודו י, ח"ח לכ"בדיל בין כבה מכל הנמצאים ובה מ

אשר הכוונה בם להיותה , ן"ת הדי"כ נקרא מד"וע, ן"ה החזיו"ה מחז"ו עלאי גם הוא חוז"לנ
וגם תבין שכל שם שהודיע , )ד, דברים לב(צורה ולכל צרכי המשפטים כי כל דרכיו משפט 

שבכוח , נין הוראת כח מן הכוחות המיוחדות לו יתברךבו היא לע, ן"א כ"לנביאיו להיותו נקר



שם ושם ] כל[וזה הוא מופת מקובל אצלינו על , ההוא יודע שהוא נבדל מזולתו תכלית ההבדל
  : משמותיו

בהיות שם ידיעה קודמת חזקה וחשוקה אל המזכיר עד , ועל כן ראוי שתדע שסוד ההזכרה
ועם השם זכה ברוב , לם ומחשבתו בשםויהיה נקי מהבלי העו, שלא יחשוב בדבר זולתה

, ואינו מוצא בעצמו שום מונע משום צד, ורודף וחושק להדבק בסבתו עת מן העתים, ונקיה
  : ואחר כל זאת ההכנה השלמה הוא מזכיר

שהנה המלך , הנה נודע לך שזה דומה למי שהמלך שלח אחריו ורוצה לדבר אתו על כל פעם
פסחים (ל "ה לדבר עם המלך ועל זה אמרו חכמינו זחושק לדבר אתו יותר ממה שהוא רוצ

] לעצמך דרך) [לפרס דוד(והתקין , יותר ממה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניק.) קיב
  : לפרוזדור כדי שתכנס לטרקלין

קרא . ועת תקרא לנשכחות נקבות. חדש לב ספירות מספרים. זכור זכרון מחוקק שם לבבות
  : טרם להזכרות זכרים

   

   סימן בחלק א 

  : 'סימנו ב, קטן' החלק ב

ב אחר ההכנה הנזכרת אתה צריך לתקן עצמך להיותך במקום "כשתרצה להזכיר שם בן ע
, וגם מכל הבלי שותפיו, מיוחד להזכיר סוד שם המיוחד ולהיותך מופרש ומובדל מכל חי מדבר

האנשיות ולא טבעיות ולא הכרחיות שלא תשאר בלבך שום מחשבה מהמחשבות הקודמות 
ולא רצוניות וכאלו אתה האיש אשר נתתה גט לכל ציורי העולם השפל אשר נתנו האיש אשר 

והוא סגר לעצמו כל דין , עשה צוואה בפני עדים וצוה להשגיח באשתו ובניו והונו לזולתו
  : והשגחה והעבירו ממנו ועבר והלך לו

ועומד לפניך , וחשוב כאלו הוא איש אחד, ]הנזכר[ם ואחר עשותך כן תכוין פניך כנגד הש
ואתה אומר דבור והוא , והוא מוכן לענות על כל מה שתשאלהו] עמו[ומחכה ממך שתדבר 

תכון תפלתי , והחל בכוונה שלמה לכבוד השם יתעלה ואמור תחלה. וזה הדרך לכה בו, עונה
ושא את כפיך ,  למרוםושא עיניך, )'תהלים קמא ב(קטרת לפניך משאת כפי מנחת ערב 

שהוא מחלק חמש אצבעותיו מפה וחמש , הימנית והשמאלית כדמות נשיאות כפים של הכהן
כ דבקות וחלוק באמצע והגודל פשוט "והשתים הקטנות דבקות ושתים הקרובות להן ג, מפה
  : ולשונך תכריע בנתים כלשון הפלס, וכך לשתי ידיך בצורה זה, לבדו

ש באריכות הנשמה ובנחת הרבה "ש הרא"רא, יר ואומר תחילהתתחיל להזכ] כ"ואח[ואז 
שלא , וענה אתה בעצמך בשנוי קול, עונה לך] לנגדך[אחד העומד ] אדם[כ חשוב כאלו "ואח

גם לא תאריך בעניה כלל אבל אמור אותה בנחת ובישוב ואז תזכיר , תדמה העניה אל השאלה
ואחר שעה , ]'ו[ הראשונה שתענה בה וזו היא האות, בעניה אות אחת של השם כפי מציאותה

ואחר שתשלים ', ף ותענה ו"ש הסו"ועוד תאמר רא', ך ותענה עוד ה"ף התו"סו, תאמר עוד
ומן סוף התוך , יסע'של ו' ו שהוא נלקח מן ראש הראש שהוא ו"השם הראשון שהוא שם וה

 אשר נשאת מיד תוריד ידיך בנחת, יט'של ו' ומן ראש הסוף שהוא ו, ה'של הליל' שהוא ה
חמש מימינות , אותם לפני השם בדמות עשר ספירות חמש כנגד חמש במספר עשר אצבעות



כ תשים יד "וע, ואתה הפכת הכוחות וזכית החייב, אלה לזכות ואלה לחובה, וחמש משמאילות
ושים עליה יד ימינך פשוטה בחמש אצבעות להורות , פשוטה בחמש אצבעות, שמאלך על לבך

ועל זה אתה ישר , עד שהוא אסר עצמו והודה ונכבש,  תחתיו את המחוייבשהמזכה גבר וכבש
ל אשר "ר, לבך מיד והשתחוה לפני הצורה הנחשבת בלבך שהיא לפניך שהיא בעלת התנועה

והוא אמצעי שבינך ', ושמה מלאך ה, לה בכסא כבוד] לבך[הניעה העניה אשר ענית אשר טבע 
עשה עוד לשם השני , שית כך לשם הראשון ישרואחר שע, ובין בוראך והוא כבודו יתעלה

פוך 'שר ה'י] ת"ר[שסודם , י"שמות תוליכם בגלגול יה' ג' וכן לכלם ג, ולשלישי ישר, הפוך
  : שר'י

ה "מהם חברם ותמצא סודם נגל' וב, ]ו"גלה[ו "ו גלה"ם ועניינו עוד גלה"ם ד"ם ד"ופירושם ד
) שהוא בבא(, ה"והוא כח לטל, ם"ו לדד וסוד"והנה סוד ראש תוך סוף ע, ו"וגם אתה גלה

ם "ו לד"ם הי"ו ובעדו הם המי"ה ל"ם י"והנה כוכבו מאדים שסודו ד, ]שהוא דם בכח[
ט "והנה זה הוא סוד לה, ם"י שגם הוא ד"י שהוא כוכב הל"בשבת, )ט, שמות ד(ת "ביבש
ן "ית תנ"ה וסוד המתהפכ"הלח] ב"רט) [ב"כא(שסודו ) כב, בראשית ג(ת"ב המתהפכ"החר

כי להט , שהיה ישר וכבר המתהפך בשחר במדת הדין ככוכבי לכת בחכמתם, י"דכתב תל
כענין החרב והטל , י"בסוד יה, ו גדעון בענין האות והמופת שבקש"החרב המתהפכת סודה גלה
  ): מ, שופטים ו(אשר על הגיזה ועל הארץ 

ל את "המים טפוהנה , ה"וכאשר התחלת מרכבה טיפ, ה"ה מרכב"והנה סוד התחלת הטיפ
ם ויתחייב ממנו גוף אדם שהוא טיפה "ה שהוא ד"ם גופו עם טל"חבר מאדי, מאדים שהוא אש

ומהם הכל והיא סודות הם תאומים בדמות השמאל והימין אשר , ם"כי היסודות אדי, מאדים
עליהם היו השכל והדמיון חקוקים על כן צויתיך שתגביר השכל על הדמיון ותכריע כף זכות 

  ): א"ב מ"ספר יצירה פ(חובה על כף 

', ותאמר עוד תוך התוך ותענה ל', ותאמר ראש הסוף ותענה י, ואמנם אחר שתזכיר השם השני
, ט"וכן תעשה לשם השלישי שהוא סי, ועוד תשתחוה', ותאמר עוד סוף הראש ותענה י

 שמות ואילך אם תרצה לישא' הנה הג, תזכירהו ישר כראשון והאמצעי הפוך לעולם בכלם
) אחרי(, אבל תזכיר השמות אחד אחד, ואם לאו אינך חושש, הרשות בידך' ידיך יותר ג

ד "אשר סודם במערכת תנועתם אח, הראשון והאחרון ישרים והאמצעי הפוך כאשר צויתיך
  : ם"שני

ויתראה , ואם אתה נקי ושלם בכל מה שהזהרתיך עליו אין ספק אצלי שהכבוד יתגלה לך
, ואינו ממך] יתברך[יר כוחו או יביא לך דבור שתבין כי הוא מאתו לפניך בצורה שתוכל להכ

שהנה הוא ילמדך ברגע קטן חכמות נפלאות אשר לא , ומה אוכל ללמדך אני או אלף כמוני
כלומר , שנזהירך על התשובה] הוא[, אך מה שיש לאל ידינו בדרך זה, שמענום אנחנו לעולם

ועל דבר זה נכרת , )יד, יחזקאל א(צוא ושוב אם רץ לבך שוב למקום שלבך נאמר והחיות ר
  : ברית

והזהרתיך ללכת בדרכיו ולחשוק עניינו , ב"אחר שהודעתיך הדרך המקובלת בהזכרת שם בן ע
אלא שיש לו דרכים רבים נפלאים , יש לך לדעת שאין קץ לחכמת השם הנכבד ההוא, וצירופיו

  : עוד אחר הנזכרות והיא יוצאת מגלגול, וזה אחת מהם

  : ב"מ דמ"ו נמ"ו וה"י לא"ו הז"וה

  : ה"ב רא"א ומ"ך נג"ל נל"ש יז"מה



  : י"ד כל"י אל"ה יל"ו הה"ה יח"נת

  : י"ה יי"ה מב"ל לל"י סא"י אנ"רי

  : ו"ו לו"ט לא"כ סי"ח מי"א לה"הא

  : ה"י מל"א הר"י אכ"מ ער"מ חע"או

  : ל"ק וו"ת כו"ק יר"ל מנ"י יי"דנ

  : ל"ע עש"ב רה"מ לכ"ה יב"ת יה"ני

  : ה"ד יל"ה מנ"ע שא"ח אי"ש הר"הח

  : ה"ז מי"ר יי"י וש"ו הי"ה עג"מב

  : ו"ר חב"מ מצ"ל עמ"ע פה"ם הה"על

  : מ"י מו"י מח"ו פו"מ חה"ת הק"כה

' ושם ט' אותיות לכל צרוף והיא הדרך שסימן צרופה שם א' שלש שלש מצורפים ט] הרי לך[
ויאמר אני אעביר ] בפסוק שנאמר[מזו ור, ]י"וסימניך טוב[ך "ז] בם) [אך(והסימן , ז"ושם י

וזהו ' לט' ז מתגלגל והוא מן ט"י' ט' וכן עד סופו בסימן א, )ט, שמות לג(י על פניך "כל טוב
  ]: המרובע) [ל"המרוב(היוצא מגלגולו הראשון 

  : נ"ך שמ"ז יל"ו לה"ז יו"ל וה"הא

  : ה"ה מי"ב יי"י לל"י אד"ל יל"כל

   :ה"י רא"ל אב"ו המ"י אס"ל ול"וט

  : י"י רל"י אס"ה אג"י הו"ח תה"הנ

  : ו"י עש"ר עמ"א אח"ה מל"י הא"כח

  : ה"ע שר"ב על"י כל"ק ול"ר וו"כת

  : י"ז יו"ר ימ"מ הש"ש די"א הל"הג

  : ה"ב וא"נ מנ"מ אר"ב דמ"נ הו"ומ

  : ה"ה מי"י ני"י תב"י קל"נ מנ"די

  : ה"ה מי"ב עי"ש נו"ח רי"ה עה"אח

   :ו"מ פי"ח יו"מ ממ"ר וח"ם מב"עצ



הנה זהו השם המצורף היוצא מן הראשון זה הדרך תוכל גם אתה לעיין בשם הנכבד הזה 
רק ראוי לך שתשמור מערכותיו תמיד בכל מה , ותוציא ממנו גלגולים כרצונך עד אין קץ

הדמיון ] ונמצאו) [וחממה(וממנו נברא , ם התפוס שהוא המתעה"והזהר מן הד, שתגלגלוהו
  : עמך' והיה ה, ולא תירא מדבר, בק בשכל והוא יתדבק בךאבל התד, ם"ל הד"שהוא גלג

ואל יקשה בעיניך מפני שאמרתי לך שתוציא מעצמך ומדעתך מהשם מערכות נפלאות וסודות 
שזה השם כולו יש לנו , מה שתוציא מגלגול השם, ותבינם מתוך הבנתך, שהיו נעלמות ממך

כבר ] בשם[כל מה שתחשוב אתה והוא שתדע ש, שהענין מוכרח להיות כן, מופת על אמתתו
ואם כן כבר נחקקו בשם כל , והוא בכל, מפני שהכל בו, היה כן בעצמו טרם מחשבתך

) ואמר(, וגם כל המחשבות העתידות להבראות, וכל שכל מחשבותיך, מחשבות הנבראים
מה יוכל שום מלמד ללמדך בשכל נקי בו שיגיע אל קצה קטן מאשר ילמדך , ואחר שהדבר כן

הנה לך מופת , ואם תאמר ואיך יתכן זה, ו בעיונך בשכל נקי מכל מחשבות ההבלהשם ב
וכל שכן שיבנו החכמות , ב אותיות"שכל הדיבור יוצא מכ, וגם קצתו מורגש, מושכל ומקובל

  : כל אחד מאותיות שבשם] ו"רי[על 

בינה כדי שיהיו לך כמפתח לפתוח בו שערי , ואמנם צריך אני להודיעך בו כללים ראשונים
, יצא מכח המשולש, והוא שצריך שתדע כי זה השם המשולש, ב אותיות"עם כ, שהם חמשים
  : ב אותיות וזה היא צורת הוצאתו"והוא שם בן י

  : ה"ו יהו"ה יה"י' י

  : ה"ו יהו"ה יה"י' י

  : ה"ו יהו"ה יה"י' י

  : ח"ג ע"ה ס"י מ"כ

  ]: ו"רי[

' וכשתקחם באורך יהיו שם ד, ו"יואמנם שלשתם יחד הם ר, ב"והנה כל שם ושם הוא ע
אבל אני צריך לרמזם , ח ואיני צריך לפרש לך סודותיהם"ג ע"ה ס"י מ"ואלה הם כ, דרכים

  : והוא שמם שמספרם, כי כל שם מורה סוד מופלא, רואה] אתה[ועליהם תבנה כאשר 

  : ה"ה ויהי"ה הו"הי

  : ה"ה ויהי"ה הו"הי

  : ה"ה ויהי"ה הו"הי

א מלחמה והנה חכם בעולם בואו ונעלם "ו צב"היא גבורה על שם חרבה ו"ואולם כללם ירא
ויש לו מעינים עליונים שכבר נתנה , ח"ר ברו"ה ומטיל בו יראה כי הוא בחו"ונלחם במזל ארי

ח "ו ברו"ה בהרג"ר גבור"ג הגבו"החכמה לאזנים ולעינים והדם לאפים וההודעה לפה ואור
חלק החכמה וחלק ] ישר הוא[א "ו ה"א וא"ד ה"יובידו והוא מעיין ב) הוא(ב פיפיות "וחר

והכל עם זה , ועל פי סבוב חמה ולבנה, ה"ה ובינ"ח על דרך סבוב חכמ"ומנינם ברו, הבינה
השם הנכבד והנורא ועניינו הוא שעל פיו מתנועע התלי אשר הוא בעולם כמלך על כסאו 

  : ןת הדי"ק כי הוא מד"ד בשם צד"ונקרא פקי, ]ג"ו מ"ספר יצירה פ[



וסודם השם , ח שנים"פ מחזורים כי מחזורו י"שנה ליצירה השלים ר' אלפים ומ' ובשנת ה
כי , והכל במחשבה, וכל הכוכבים בהרהור, ב מזלות"המיוחד שעל פיו מתגלגל ומניע י

ועל כן , י"והוא הברכה והקללה בח, בספירה הולך בשנויים בכל חשבון ומאותו המחשבה בנה
מעלות ' ויש למזל ל, ח חדשים המה בכל מזל"והנה גלגולו במחזורים י, הקלל' ברכה וי' היה י

ומכאן חייבו להיות , ח בכל מזל ומזל"עד שיושלמו לו י, מזלות' חדשים ה' והוא הולך בכל ג
והפנים , ש'נ'מ'צ'והגבולות הם לדרכי כוכבי לכת החמשה שהם כ, פנים' וג, גבולות' בכל מזל ה

  : שנקראו משולשות במהלכם' וגם הם ג', ש'נ'מ'צ' כ'ל'ו שהם ח"הם ל

ומפני שהשם הנכבד והנורא הנרמז בראשית מהתנועות ומעלותם בנוי על ברייתו של עולם 
אצטרך להקדים לך הקדמה קצת מזאת החכמה החזיונות עד שיהיה קל עליך להבין דרכיו 

  : יותר

המורה על , ע"ויס] וקפס[הוא שהתחלתו בתורה מן , והעד שזה השם מורה על סוד התנועות
והביאה , א"ויב] מפסוק[והשני לו הוא , ה"ד הנסיעה והוא נוסע בכח גבור"וסודו בי, הנסיעה

כ מורה על נסיעה "הוא ג] ט"מפסוק וי[והשלישי , גם היא מורה על נסיעה שנית ממין שני
  : ט מלשון נטייה"שהוא וי, שלישית ממין שלישית

, שהם תנועה מן האמצע, תנועות העולם' עדים שלשה על גהם , ונטייה, וביאה, והנה נסיעה
ומן הכתובים תבין כל אחת ואחת מהן שהרי בא , ותנועה סביב האמצע, והתנועה אל האמצע
והנה , מראשו ישר כפי הנסיעה הראשונה' כ נלקח ו"וע, וחזרה לאחור, זכירת הליכת הפנים

ושל היד , )י, שמות כז( ותחת רגליו והיא נסיעת התלי בסוד, גם הנסיעה ברגל, הנסיעה ביד
והוא סוד תנועת העט בסוד ויט משה את ידו על הים , )כה, שמות ה(כתובים באצבע אלהים 

ונטיית הגלגלים הם סבות כל השינוים , )כא, שמות יד(' את הים ברוח קדים עזה וגו' ויולך ה
נצחו השם המיוחד על פי ח שנים מתגלגל התלי בגבהות ובשפל ומ"כי י, הנמצאים בעולמנו זה

הם ששה שהם , ח נקודות כחו כי שם ביתו ותשובתו הרמתה"כ י"וע, הנסיעה בגבורה בקשיו
, אך הוא הפכו מן הלילה, א ישר לו"כ נלקח שם ויב"וע, אש ורוח ומים ששים קשרים אלו

, וומה שהוא ישר לזנב, והוא ישר לזנבו, ומה שהוא הפוך לראשו, ט ישר לו"ושם וי) עדיו(
כ נאמר ויבא בין מחנה מצרים ולא קרב "וע, א מן המכריע בנתים"אך ויב, הוא הפוך לראשו

  : 'ם סודו הן"והי, )כ, שמות יד(זה אל זה כל הלילה 

עד שלא יקרב זה אל זה כל זמן אשר , שהיא סוד ההכרעה, ואמנם בשני זכר ביאה בנתים
סה בבית שהנכנס בא בו בין שני והביאה היא בדמות הכנ, המכריע בין שתי המחנות קיים

ושמו מדת , וכן הרוח מכריע בין האש והמים, לעתים פנים ואחור, השערים ובתוכו יוצא ובא
כ אם מדת "וע, והשלום אח האמת, השלום מפני שבכל עת שהרוח מכריע ביניהם יש שלום

מ "מות אכ סוד המדות בד"וע, וביניהם דברי שלום ואמת, ם"הנה מדת עשו שלו, ת"יעקב אמ
  ): טו, זכריה ה(ם שפטו בשעריכם "שם שהוא לעד על מה שנאמר בנבואה אמת ומשפט שלו

ת "תנועת הרוח סבת תנוע, זכר בו נטייה שהיא הוראה על היותה סבת תנועת חרוח' ואמנם בג
ב "והוא סוד י, ב חלקים"והם י, והוא יובש הלחות ובקיעת המים לחלקים שוים, השנוי הטבעי
בסוד קדושה משולשת , ה"ה אל ז"כ נרמז בנתים ז"וע, ו"רמזתי שסודם רישמות אשר 
גם חמש מחנות עם מספר מחנה שכינה הן בדמות שלוש בצורה , מחנות' שהן ג, לשלוש כתות

  : זה



שהיא חצי השם ', ד'בסוד א' ב היא כדמות ה"דגלים שהם י' והנה זו הצורה שהיא צורת ד
והסוד ', ו'ה'ושכינה בנתים בסוד ו, פנים לאחד' ש אשר דחיות הקד' והיא בדמות ד, ורביעית
  : מאמצע בין הזוגות והוא נפרד בדמות אלה הצורות' בהיות ה

תבין סתרי המערכות ', ו'א' ד'א' ב'שצורתם שהם שלשים וכללם א' הנה מאלו הצורות הג
אל או ולעולם תשקול את כולם במשקל משולש כאלו להשים זוגו שוות ימין ושמ, והמרכבות

  : אך תכריע ביניהם לעולם באחד יחיד ומיוחד, נפרדים שונים

שבכל המרכבות והמערכות או מי שידמה למכריע חוץ מן השלוש הראשון , ותבין מזה
פ שמחודש נדמה לו מצד אחד מפני סוד שש "ואע, שהמכריע שוה במציאות לימינו ולשמאלו

עם כל זה כולם , ם בשלשת האמריםוהוא אשר רמזתי, והיכל הקדש המכוין באמצע, קצוות
  : וזה הוא אחד מן השמות', ה'ה'והנה הם ה, מורכבים מן השלש

, א שהיא מתחלת מלמעלה ויורדת למטה"א בית"תמצא אלפ, ולפי זאת הדרך הקדושה
והיא מעיינת לייחוד המכריע בנתים עד היות ימין מפה , ]שווה) [שזה(ומתרכבת תמיד בצורה 

ה "כי בי) ד, כו, ישעיה(, ן מיד בקריעת ים סוף"והרואה יאמי, ל למעלהוימין מפה שאין שמא
  : והנה היה הים מפה ומפה כצורה זו, ה צור עולמים"יהו

  : הים אל הים

א לשני הצדדים "ביתא "ל לאלפ"כשתוריד הא, שהנה] ים ים) [יום יום(גם יתגלה מעניין 
והנו , אז תדע כי היא היא המים באמת, בנתים תמיד' מכריע ו' ותשים א' עד ז' בשווי מן א

ד וזה הוא סוד הפוך "וסודם הר, ה"מא' י'ר'ש'ע' ע'ח'א' מ'י'נ'שהם א, ק"ף משולש בסוד אי"אל
ולד שהנה התחלתם בסוד המ, והוא החלקים' ה'ע'ש'ה' ה'ע'ש'והושם לכסא לאלף חלקי ה

וסודם , ם"ח שנים של התני"והוא י, ח"ד ותמצא תי"ר כפול הר"ב לבהב"הראשון מן לבה
ועל זה נתיחס , וחציו המרום, גם חציו רוח מים. ן"ח וחציו רחמ"וכן חציו רצ, י"ו שד"חצי

' מ'י' ב'ע'ו'י'כלי אורו בתוך י, התנין הגדול הרובץ בתוך יאוריו) ג, יחזקאל כט(באומר , למים
הנקראים , ואם תמנה לפי הצורה הנזכרת מספר החלקים, מכריע בנתים' והנה שהוא א', מ'י

  : כפות המנעול כלול כפות העולמים הנזכרים תפלא מסודם וזה צורתם

והסוד כי , נסי' ויקרא שמו ה) טו, שמות יז(דע בני כי זאת היא צורת המזבח אשר בנה משה 
הנה זה הצורה ,  השווהו שהוא נמצא שוה כזוה אותיות למשה מסיני"י והיא הסנ"חשבונו נס
  : כזו הצורה

, וממנה תזכיר השפע הנכבד, כ היא אשר תהיה לך הדרך הישרה הנערכת מחכמת המרכבה"ג
והנה יהיו ידיה , וכן במאיות בעצמה, וכמוה אתה צריך לצייר בשפע המרכבה המעושית ביודין

'  כלים מוצצים ויונקים חייהם הם אה וחוט שזרתן אשר ממנו"ה ומן השמאלים נ"הימנים נ
  : ה"ודין והנה עוד מספר הנס

בסוד סמך , ה אשר המחשבה גוזרת לשלושה"והיא שליש השנ, ואמנם סודם המרכבה הנגזר
המורים על , ד"ף יו"ה מספרים אשר הוא שמינית כ"י, בעבור היותו מספר קבוע לחבירו

והנה מספרן כסוד מרובעי ברוח , לבואשר חקוק בכסא הכבוד הוא החקוק בטבע ה, רביעתם
ותמצא , ושלוש דמיוני, י"ם שהם ימינ"ד סבובי"ף והם סוד ליו"ד והם כא"שהם הזוגות והם י

וכפלם יסודות וכפלם שמו , ותמצא רגלי, י"ושלוש אנכ, י"ושלוש שכלי ותמצא אנכ, שכלי
' כשתחשוב החוט ליא והוא פלא גדול "וסודו הפוך קי, ק"כ יודים מספרם אי"והנה ק, מפורש



וסוד העולמים אמצע כל העולם למלך , ם"יודין הנה הנוסף במספר כול' ואם תחשבהו לי, אחד
כ "ואמנם מערכת המאות שהיא ק, והמלכה קנאים מקיאים המקוים נסיעה ונקמה לעדים בהם

והוא , ח היוצר"וסודם זכר הגלגלים כ, ב"ר י"כ א"ב אלפים חבר שלשתם ק"קופים עולה י
ובצורת האלו , ר"ק בכ"והנם אי, כל האור הגנוז, ג שהוא החושך העולם הזה והעולם הבא"של

עד אשר תוציא מה שבכח אל , הדומים להם אתה צריך לצייר ולעיין בם בעניינים מושכלים
השכליות על פי הצורה צירוף , כי בם תשיג, הסמכיות עם הכחות הטבעיות, פועל בלבל שמות

  : האותיות

   

   מן גחלק א סי

  : 'סימנו ג, חלק שלישי קטן

גם לא היות , אם היות יכול לקצור באלו הדרכים קצור שלא היה כבר עליך להבין כונתי בו
' ולך ג, תועלות' היה לי בזה ב, מפני רוב הקצור, חסר משום ידיעה הראויה לדעתה בחכמה זה

ואשר אני צריך , ליותועלת האחת היתה באה לי מצד שהייתי מקל הטורח הגדול מע, תועלות
ן "ט יום ראשו"ולא הייתי מתבטל כ, ימים' יום הייתי מבארו בג' ולבארו בכל בל, אליו לחבירו

הנוספים אשר הייתי יכול ללמוד בם מסכתא אחת שהייתי לי למסך ולמגן בעת צרת העולם 
ותועלת השנית היתה באה לי מצד שהייתי מקל מעלי טורח , למחול בעבורה עונות, הבא

מה שאתה צריך לטרוח , ולו היה אפשר שתלמוד ממני ביום אחד, שאתה מקבל ממני, למודה
רק השלש פעולות הבאות לך מזה הם מוכנות בתחלת , היה זה טוב לשנינו, עליו שנה אחת

והשנית שתתחכם , והאחת מהן היא שתלמוד בדברים מועטים חכמות נפלאות אלהיות, מחשבה
ואחר היות , ובמעט קצר, זכה לעולם שכולו ארוך במעט טורחוהשלישית תת, מהם בזמן מועט

לא אטריח עצמו להעמידם , ב חכמות תחת שני ענינין"הענין כן אין ספק שאם אוכל להשים ע
והיה ראוי להאמר עלי כזה כי בא החלום ברוב , כי אז היה העניין והחכמה מועטת, תחת ענין

, והנה הזכיר שלמה לבלתי להאריך בדברים אלו, )יב, קהלת ה(וקול כסיל ברוב דברים , ענין
  : על כן יהיו דבריך מעטים, )א, קהלת ה(באומרו כי האלהים בשמים ואתה על הארץ 

ה כלומר "ה מרכב"מעש) ,הגיגה יג(ל "ואמנם באמת זה החכמה העליונה שמה בלשון חכמינו ז
ר " בדמות מסמ,ך מכריע בנתים"ך בנער"מ הרכבת מערי"ש עם אש"אמ, ם"ם בש"הרכבת ש

כי הדבר עמוק , כ ואל תתמה מאשר אריך בו בקצת דברים בהכריח"וע, ר מצור במצור"במסמ
אינה , קל וחומר אחר כי זה החכמה האלוהית, אפילו רוב דברים. ומי ימצאנו, עמוק מאד

שהרי היא כוללת כל החכמות שנאמרו ושנגלו ושנסתרו וכל הנמצאות נגלות , כשאר חכמות
, ואם כן אינו מן הפלא, או נרמזת נסתרת, כל העתידים להאמר להגלות בפירושו, ונסתרים

לדעתו של , אלא שנותן הדין, שהעניין המופלא והנורא הזה יתחיל להמשיך המחבר המדבר בו
בספר היצירה ] שנאמר[, החכם המדבר שימשיך הוא את הענין ולא שהענין ימשיך אותו

, ה שהוא המשיך האותיות"אשר ענין אברהם אבינו ע, על חכמת האותיות) ז"ו מ"פ(בסופו 
, משכן במים דלקם באש רעשן ברוח) ה"ג מ"שם פ(אמות כאומר ' שבהם נברא הכל כדמות ג

ז שהוא "ל ל"וכ, ב מזלות"כוכבים כי נהגן בי' בעדן בז) שם(נאמר ', כ'י'ו'ז'ועוד עשה כן ב
יהו החכמה המופלאה הזאת ולא הכרחת, המשיך הכוחות והמשיך חכמת האותיות כרצונו

  : לעבור גבולה

אשר הורנו על ידי זאת החכמה התוריית הקדושה , והנה היום לולי שאנו מובטחים בשם
, )ג, ישעיה יב(שאנחנו בזמן הישועה ונאמר עליו ושאבתם מים בששון ממעייני הישועה 



נה גם אנחנו היינו ה, ל ותאלפון אולפן חדת בחדוה מבחירי צדיקיא"ותרגמו יונתן בן עוזיאל ז
, כי אם ראשי הפרקים רחוקים ועמוקים עד שלא היו מובנים, שותקין לבלתי גלות בחכמה זו

וגלה לנו קצת מסודו ויבא , כי אם לצדיקים המעמיקים אך הסבה שמכריחנו הוא ענין אלוהי
כבר ו ועל לבינו הביא תנחומים וינחמינו "וידבר בנ, י"ד בדמות מוכיח דברנ"ן יר"ך ב"חנו

ל לא "וידוע כי אליהו אשר נקרא שמו יהוא, ל"היינו מחרישים כאשר החרישו קדמונינו ז
, והם הם חושבי שמו] השם[יתגלה לרשעים כי אם לצדיקים בלבד והם אשר צדקו ביראת 

שהם אנשים חכמים , שונאי בצע, ד לא יתגלה כי אם לאנשי אמת"ן יר"ך ב"כ כמו כן חנו"ג
ודע כי אליהו וחנוך שניהם יבואו בזמן אחד , ואל תאמן זולת זה, לבדבחכמה האלוהית הזאת ב

  : והם מבשרים באמת, ועצה אחת לשניהם

אצל חכמי , ותחבולות גדולות יוליכנו יולידו בעולם ויחדשו חכמות אשר הם נכריות היום מאד
והם בתכלית הרוחק מאמתתה השנית כי יש לה שני , המתחכמים בחכמת התלמוד, ישראל

ושניהם אמת רק הנגלה דומה לעניינים הגופניים אשר , אחד נגלה ואחד נסתר, כיםדר
כי הענינים הנגלים , נודע ונגלה לכל בעל שכל)ו(והוא שכבר , במציאות כלו בכלליו ובפרטיו

והם הם כלים לכל הענינים הרוחניים הקרובים , הם הענינים המורגשים, אשר במציאות
והני הכלים , ימים הרוחנים חקרובים אליהם והמנהיגים אותםוהם הם כלים לכל הפנ, אליהם

כגון העינים והאזנים והאפים , והחיצוניים הם, ויש מהם פניימים, בעצמם יש מהם חצוניים
והזרועות והשוקים והידים והרגלים והאצבעות והשער , והפה והראש בכללו החיצוני

  : והצפרנים והעור וכלי המשגל

כ ראוי "הם מורגשים ואעפ, צורות בולטיות, מר מפני שהם בעלי חומהאך אלה כלם נגלים כלו
להביא מופת מהם על שהם עם היותם נגלים אינם במעלה שוה עם הכלים הפנימיים הבולטים 

והושמו אלו בדמות שומרי העיר ומסבבים כדי לשמור , אך הפנימיים מעולים מהם מאד, כ"ג
כי ,  העיר המשרתים את שרי העיר המנהיגיםכאשר ישמרו ויעבדו עבדי, הכלים הפניימים

ועקרה הקרוב לכלים החיצוניים היא נאה מן הכלים הפנימיים והפניימים , ההנהגה כלה שרשה
גם לא יהיו , רק באמת לא ישמרו החיצוניים אלא על ידי הפנימיים, כשרים והחצוניים כעבדים

עם כל מה , ותים מהפנימייםוכאשר החיצונים פח, שלמים הפנימיים אלא על ידי החיצונים
שאין מהם אותם , כן הפנימיים יש להם פנימים מהם עוד, מקושר את אלו ואלו קשר הצורך

ומניעים את כוחותיהם והם כוחות רוחניות מאירות שוכנות על הגלמים המצויירים בצורות 
, אחדכי מבית ומחוץ הכל משכן , בולטות פנימיות גם הרוחניות מתנשאת בגוף מבית ומחוץ

הרבה כאלה , ונפשות, ש"וחיות הקד, ונשמות, ויקראו השוכנים על אלו המשכנות רוחות
כ יש "אעפ, ועל השתתפם עמם, השמות להם להורות על התיחדנו מהם ועל הצטרכם אליהם

ויש עוד , לכל דבר ודבר מהרוחנים מעלה מיוחדת כמו שקרה לנו פנים הפנימים והחיצונים
והם בלתי צריכים אל ,  ורוחות מניעות ומנהיגות ומשגיחות בםלרוחנים השוכנים כוחות

  : ואינם נפעלים מהם, רק פועלים בהם, משכן

הם יותר מעולים ויותר רוחנים ויותר נכבדים , סוף דבר כל מה שהעניינים פנימיים יותר
אשר אין לפניו אל נפעל אחרון אשר בלתי , עד הגיע הענין הנשפע מפועל ראשון, מהחיצונים

והוא אינו מתפעל , אשר הכל ממנו יתעלה שמו, והוא פועל בכל נמצא מאתו, פועל בזולתו
, אחר אשר אין דבר לפניו קודם, מזולתו והוא בתכלית התכליות של הפנימיות ושל הרוחניות

וכל מה שבא אחר פחות אצלו כשתעריכנו אל עצמו יתברך , כ הוא הנכבד והמעולה שבכל"וע
מעולים אצל מה , הם מעולים ופחותים, ושפעים ושכלים מעולים מאדפ שאצלו אצולים "ואע

  : ופחותים אצל מה שלמעלה מהם, שלמטה מהם



והוא נערך בשתי הקצוות , כי התוך תוך לראש ולסוף, וכן דרך המציאות כלו מראש ועד סוף
, והקצה הפחות הוא החומר הראשון, והקצה המעולה הוא השם יתעלה, למעלה ולפחיתות

כל שכן , והחומר נפעל בעצם ופועל במקרה,  יתעלה פועל בעצם ואינו פועל במקרהוהשם
ואם ייוחס אליו שום דמיון התפעלות עצמיי , שהשם יתעלה אינו נפעל לא בעצם ולא במקרה

והשמות .) ברכות לא (דבר בלתי אפשר להיותו אמת אך דברה כלשון בני אדם , או מקריי
, אר לך ומופת שכל מה שהיה הדבר במציאות בכלל ובפרטכ כבר התב"וא, משותפים בהכריח

והיה יותר מעולה בהכרח , ש ברוחניים"ואפילו בגופנים כ, וכן בגופי בני אדם יותר נעלם
כ זה בעצמו לתלמוד כלו בכלליו "קרה ג, וכמו שקרא זה במציאות ובגופים הפרטיים, מהנגלה

  : ורה שבכתבוכן קרה זה בעצמו לת, ובפרטיו שהוא תורה שבעל פה

, כ על אומרו שיש בעניינים הכתובים כלומר בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה"ואל תתמה א
, ר יג"במ(שני פנים אחד נגלה ואחד נסתר שאם אתה חכם ושמשת או למדת דברי האומרים 

ט "ט פנים טהור ומ"במ) ב"ד ה"ירושלמי סנהדרין פ(ודברו המפרשה , פנים לתורה' ע, )טו
, ]ח"ס' מהע) ['ס'ח' ע'ה'מ(ינו דין שיקשה עליו אומר אני שני פנים שכבר מעטתי א, פנים טמא

אמנם בלי ספק התבאר אצלי , אך חס ושלום שאין זה לפי דעתי, וזה שלא להבדיל דעתך
פנים לתורה לא אמרו על שישים גבול שבעים פנים לה במספר ' במופתים ברורים כי האומר ע

, כי שבעים בלשוננו מורה על רבוי דברים, תורה פנים הרבהאבל כיון להודיע שיש ל, ן"עי
ואדם לא , והם יותר משבעים אלף אלפי רבבות והם בלא קץ, ואולם פניה אצלי עינים הם

ועל דרך האמת אצלי על פני התורה אמר השם אל משה , הגיע ולא יגיע לדעת תכלית פניה
והוא בדמות חומר לפני , ר הפנים"של הוא "ונודע כי אוריא, )כג, שמות לג(ופני לא יראו 

  : מחנות שכינה בדמות אלה' התורה שהוא המזרחי באמנת ד

אמון ומלאך ', ן בדמות א"ם נו"ן מי"וכל האיברים מעידים עליו וגם זי, הנה זאת מיד תכירנו
גם , ד כפול עד נאמן על מהותו"ל למ"והנה גמ, ר"והוא חכם מדב, ואילן עדים ברורים עליו

גם הוא , והנה כוחו מדבר בלב, וז יגיד פלאו שהוא וחיש רחוק וקרוב מגלגל האיברר גנ"חומ
שכן שמו וחומר ראשון , כונתינו לומר עליו, כי אמרנו שכינת אל באמצע, מראה כוחו בלב

רק הזהר , וחומר ראשון באמצע והקשת עד על מציאות האנשים עם הנשים ממנו, וכל העולם
אך דע שהעניין הוא , מזת היא על עניין הסבה הראשונהפן יעלה במחשבתך שהצורה נר

כי השכל הוא בכל ולא ייוחס לו היותו במקום כי , מדומה מפני סוד המציאות העולם והאדם
  : אם דרך משל

רוחות והם שמות מלאכים ואין שם מלאך נגזר מן מלאכה תורידו על ' ואם כן קריאת שמות לד
ד פנים "ו פנים ס" על דמות פנים הרבה כדמות יסדר ההשגחה האלהית שהיא בכל אך היא

ב אותיות "כ) ג"ב מ"ספר יצירה פ(כ נאמר "וע, חיות הקדש' וכן לכל וחיה מד, שישלחה
ועל כל פנים גם במלת פנים , וכן כל יסודו ויסוד שביסודות יש לו פנים הרבה, ד"יסו

, ה"ה ונגזרת מן פנוהיא העיקרית שהיא מורה על פנימיות מעול, משותפות לפנים הרבים
  : וענינה עיון

ואם כן כבר התבאר לך ענין פני התורה הוא מורה על סותר בעלת ענינים הרבה והדבר כן 
כ כשתשמע משום חכם שום דרך בעניין החכמה והוא מגלה לך בה דבר שלא "וע, בלא ספק

שחלק , רק אל תאמר עליו שהוא מגלה פנים בתורה ואין לו חלק לעולם הבא. נתגלה לך עד
אשר שהוא ראוי מאות השם לא יוסיף בעבור שכל חכמי הארץ יאמרו עליו או יכתבוהו 

או יאמרו שיש לו חלק גם לא יגרע אם , בספריכם וכל שכן המינים שאין לו חלק לעולם הבא
וגם אין חלקו אלא כפי מציאות , כי חלקו דומה לאמת ולשקר, יהפכו מאמרו על ענין חלקו

וידוע שהוא שלא יוסיף האמת אמתות בעצמו בעבור בני , רו שהוא השקרהאמת בלבו או העד



אדם ולא יחסר גם כן בעדם שאם יהפכו הכונה בדבריהם הקיום קיים והבטול בטל בפני עצמו 
ולא , בלעדיהם והם כבר טועים בו ואחר שהדבר כן קח הדרך שאדריכך אליה בצורת קבלה

, ות ההוא סבה להוציא שכלך מהכוח לפועליקשה לך בה שום אריכות שאחר שיהיה האריכ
  : הוא מבואר לך יותר אמתות הכונה בו, כל מה שהדבר ארוך הוא

שים לבך לדעת שאני צריך להנהיג דעתך מדבר , ואחר שהקדמתי לך ההקדמה המועלת מאד
לדבר עד שתתעשר עשר החכמה האלוהית המועילה בעולם הזה מאד מצד שלא על דבר 

והיא בקשת החכמה תמיד ותשנא שנאה טבעית כל דבר , ה אחד לבדודאגתך תהי, זולתך
וגם החכמה , י שאינו ראוי שתגלה זאת המעלה לזולתך כי אם לדומים לך לבדי"ואעפ, זולתה
  : האמתי

כמו שיקבל , מה שאומר לך בעניינים אלו, ועל כן אומר שראוי לך שתקבל ממני תחלה בקבלה
יאמין מה שימסר והוא המוסכם בקריאת שמותם עד הנער צורת האותיות בכונה ראשונה ו

שיתחכם בהזכרתם ובהכרתם שידע להכירם ולהזכירם בכל מקום ויחקו בלבו וירשמו בנפשו 
רושם שאי אפשר לסור לעולם כולו שיוכל בתחילת המחשבה להכיר כל אות ואות עד שיבדיל 

אחר , חיו ואחותו וקרוביוכמו שיבדיל בין צורת אביו ואמו א, בין כל אחת ואחת הבדל גדול
ולבלתי , כי זהו טבע הנפש להכיר הדברים אחר הרגל גדול, זמן גדול מתוך רוב הרגלו עמם

ולהיותם נכרים ולבלתי נכרים כלומר עתים כך ועתים כך עם הרגל , הכירם בהתחלת הרגל
שאם , אם תרצה לדעת זמר אחד חדש אצלך על פה, כמו שיקרה כזה בעצמו לך, הבינוני

אך אם , תרגילנו בפיך ובלבך פעמים רבות יורשם בלבך גם בפיך ולא תשכחנו לעולםש
ואם , תקראנו פעם אחת לא תוכל לזכור ממנו פעם שנית על פה בעבור הפעם ההיא שקראת

כ כל מה שתדוש בו יותר תדענו יותר "תקראנו קצת פעמים תזכרנו לעתים ותשכחנו לעתים וא
אינו דומה מי ) ב"חגיגה ט ע(ל "כ אמרו רז"וע, מדעתךבחזקה ויהיה יותר קשה להפרד 

איוב (ן תמצא "ששונה פרקו מאה פעמים למי ששונה פרקו מאה ואחת שנאמר והחכמה מאי
  : ודע שכן יקרה לך בכל מה שתלמוד אות לעולם, ן בגימטריא הכי הוי"מאי, )יב, כה

והיא , ר לשכחה לעולםאשר אי אפש, אתה לעורר המחשבה אל ההזכרה] צריך[ואמנם על זה 
ובשמותם ובמספרם ובצורתם ובענינם ובכפליהם , אותיות השם' כשתחשוב תמיד בד

ובכל דרכי המספרים שאפשר להם להספר בהרכבתם כגון אלה והדומין , ובשלושם וברבועם
ב "א כ"כ' ט כ"ח י"ז י"ו י"ה י"ד י"ג י"ב י"א י"י י"ז חט"ד הו"ן אבג"ן ימי"בכל מקום אי, לה
הנה זה המים הוא המספר הכללי המחבר כל המספרים אשר נהוה השם , ו"ה כ"ד כ" כג"כ

וצריך שכל מספר ילקח לעצמו והוא יורה עליו פליאות ילקח מורכב על , ו"מהם מאחד עד כ
ג "יחד מנהי, ויש לו דרכים אין חקר אך בלתי שאין לו זוג היה מספרו, כל מספר ומספר

  : ח המוח והסכו" מכריב גם"ה הכוכ"ח והוא מכבי"היר

, דברים לב(ל אביך ויגדך "ח שא"והנה הוא מגלה החומר שממנו נברא הגולם אשר אין בכו
ש כדמיון "והוא כח בא, והוא ימין הגבורה, ה החיה"ח בצור"ותמצא חצי הירח ישגי, )ז

כ חצי "וא, ולפעמים יעלה ברוח, מסבבה ברכה, ח בארץ"גם לא כח גבור והוא ל, ח"הרו
והוא אשר נקרא כח נפשיי , היסודות ויש לכל כוכב מנהיג מיוחד בפרט וכלל' פועל בד, הירח

ופנימי רוחני אור שכלי דבק אל מנהיגו העליון ומעיין לו בו לקבל ממנו ההשגה הנהגה , לו
ושניהם יחד חושקים לקבל ולתת בחשק , וחציו הוא נפשו, וחציו הוא גולמו, כללית ופרטית

  : אמיץ

כדי שיהא להם כח לפעול בזולתם דמות , בת תנועת הפכים כלם ומתגלגלים להפכיםוזה היא ס
המתהפכות ממדה , אלא כדמות מחשבות האדם, אינם הפכים גמורים, מה שבם והפכיהם



המשגיחות בם , וכן הכוחות הגלגליות מתהפכות על פי הדמות האלהית, ומדעת לדעת, למדה
ג ועולה "עד י' שהוא מצד ראשון מא, ת חצי המספרועל זה אתה צריך לקח, והמנהיגות אותם

כלומר השם הקטן , ם הכולל שני השמות"ג והוא סוד האלהי"פעמים י' וכולל ז, ך"מלא
בעצמות במעלה שהוא הגדול במספרו שאנו לפי מספרו כשנים וחצי מן מספר הגדול שהוא 

בהיות זה כפול וזה אך , כדמות עצמו וכפלו וחציו עד בא המספר שעצמו הוא שני חומשיו
שמות ' ב ויהיה סוד שניהם בה"ד והכל נקבל בסוד יעק"ד כב"ל כב"כפול זה יעלה לחשבון ק

שהוא , ם"ך האלהי"והנה מלא, ן לבן שהוא מלאך האלהים מכל עם"ן לבעלים על כ"קבל
ק הוא "אך יצח, ]ה"הוי[שמות ' י והוא ו"ך אדנ"ף הוא מלא"אך יוס, ב ממונה על המזל"יעק
וסודם ' ח'ז'חבר יוסף עם יעקב ועם יצחק היו השמות ו, שמות' אבל כח הפועל והוא ח, ס"פנח

  : ת הכוללים השכל הפועל"וסודם הקהלו, ו"שמות והם יחד תקמ' ז'ו'כ

והנה המספר הכללי מהדרך הנרמזת בחבורי השם יכללהו הרצון הנוצר אשר הוא המצוייר 
ם עד נאמן על זה שהוא "והש, המשכיל והמושכלכי הוא סוד השכל ו, מהציור המצירו ודעהו

סוד כללו מחביר והכל , ך"ג אשר רמזנוהו שהוא מלא"ר והנשאר ממספר י"נקרא המקו
ח "מברך גוף המוכי, ך גריזים"ן המצויר והמציר הספיר והוא מלא"ר הרצו"ך מחבי"מלא

מספר בראשון והנה אם תרבע ה, המורכבים מכח הדם, ומברך כח הגופים, שהוא הלוחם בידו
, ו יעלה המספר ההוא בכללו מורה שמי ושם אבי"שהוא אחד עם המספר האחרון שהוא כ

אבל לפי אלה הערות אשר הועירותיך אליהם יהיו הענינים , והכל תעררי גם מספרים רבים לו
  : אשר תעיין בם וכיוצא בהם

ך שהחכמה שאם תאמר זה יהיה נכר לשמעי דברי, ואל תאמר מה תועלתי במספרים ההם
ם "אצלך היא בלתי תועלת או שמא אתה חושב שאין תועלת החכמה אלא קבוץ ענינים רוחניי

שהחכמה קצוץ עניינים רוחניים והבנות ודעות ואמונות , והנודע אצל חכמי האמת, גופניים
) אדם(אך מעלתם אצלינו אינה נערכת עם שום , אמתיות בלתי נכנסות תחת ממשלת הגופניים

  ): יז, איוב כה( וכן הכתוב אומר לא יערכנה זהב וזכוכית ותמורתה כלי פז ,דבר גופני

ואם עלתה זאת המחשבה הרעה בלבך הסירנה מקרבך ומחה שמה מלבך אם תחפוץ לחיי חיי 
קל וחומר שראוי לך , ואולם אתה איש צדיק וגומל חסדים לזולתך, ואם לאו הרשות בידך, עד

ואתה , יק לנפשך הצדק האמתי ולישרה היושר הנצחיולהצד, שתסתכל לגמול חסדים לעצמך
, יודע בלא ספק שמכל הצדקות אשר אתה עושה עם זולתך למען אהבת השם או למען יראתו

וכל המצוות שאתה שומר בעבורו יתברך לא מהם רווח בחפניך כי אם רווח גופני או רוחני 
ברים על אמתתם לא ע הד"ן ותד"ואם תחכם ותכון ותבי, ל מחשבת גמול שתקבל מהם"ר

פ אם "ואע, תסתפק על זה שהמחשבה החושבת לו גמול גופני אחר המות היא מחשבת שוא
וכמו , נתן לו שכר דומה לשכר גופני חלף עבודתו אשר עבד כאשר דמה, עבדו כדין כפי כוחו

אשר אין אחריו , מפני שאינו ראוי לקבל פרס רוחני שהוא הפרס האמתי המעולה, שלבו חפץ
,  והפרס ההוא הרוחני הוא התענוג נצחי בלתי הפסקה והוא קרוב למין הבורא יתעלה,מעלה

ונבדל כל אחד , וממין תענוג כל מלאך ומלאך מן הנפרדים שהם שכלים נפרדים מכל חומר
כמו שנבדל על דרך משל מאור השמש מאור הירח ומאור הכוכבים , לא בעצם, מזולתו במעלה

וזה , אך זה למעלה מזה, שכולם אחד שמו אור ועצמותו אור, ומאור האבן המאירה וכיוצא בה
  : אור גדול יותר מזה אך כלו אור באמת

כן השם יתעלה על דרך האמת נתעלה על השכלים הנבדלים כולם הבדל מעלה והבדל עצמות 
והוא פועל הכל , מפני היותו מחויב המציאות בבחינות עצמו והוא סבה ראשונה לכל, אמתו

ואין זה המעלה לשום אדם נמצא בלתי שהכל התחייב , כל והוא תכלית לכלוהוא צורה ל
כ הוא עלת כולם וכל "וע, לא תתחייב להמצא זולתו, להמצא מאמתת מציאותו יתעלה



ואלה , וזה כן לדעת מאמיני החדוש אלא שאלה יקראוהו פועל ומחדש, הנמצאים עלולים לו
כ מחוייבי מציאות "עד ששבו כל עלוליו ג, יקראוהו עלה פועלת חדשה עלולה מחיוב מציאותו

  : שהוא יתעלה סבתם הנצחית, בבחינת בוראם

ואלה העניינים כבר בארום החכמים כולם ואין קץ וצורך להאריך בם כי מופתי רובם 
ואמנם השכלים הנבדלים המנהיגים בעמים הפועלים , מבוארים עד שאין להרהר אחריהם

והיא , קטנה' למינו זה השפל שהוא הקטן שבם בעדות יוהשכל הפועל בעו, בעליונים כולם
והיא הספירה האחרונה , ושמה מלכות, הנקרא מדת העשר, המעלה העשירית בעלת המדה

והם פרטים לה והיא עלתם הנקרא , וכל עלוליה הנצחיים הנכנסים תחת מציאותה, באמת
נפשות הנפרדות וה, כל אלה הנזכרים, כלומר צורת הנפש המשכלת, צורת השכל האנושי

אבל נבדלו במעלות בלא , מהגופים אחר המות הדבקות בצורה הזאת כלם עצמות להם באמת
אבל , שאין בנו כח לאמת הדברים בשמות אמתיים, ספק כדמות משל האויר אשר המשלנו

  : אנחנו מדברים גם בשמות משותפים באותיות מוסכמות לבדו

הנה , ואחר שהוא כן, ואם כן הנה כבר התבאר לך מזה שהתענוג הנצחי האמתי הוא הרוחני
ושכרה הגדול בעולם הזה הוא התקבצה בלב המאמינים הנמנים , החכמה גם הוא תענוג רוחני

ממימיה האלוהים וכל מה שתתקבץ ממנה יותר בנפש המושכלת תתעלה הנפש ממעלה אל 
בהתרבות הגוף הפתילה הנושא אור האשי ואין , ל דרך משלמעלה בדמות התעלות אור הנר ע

וכל מה שנרצה , כי הם עניינים נעלמים מאד, משל אמתי בידינו להמשיל על זה ועל כיוצא בו
להמשיל דבר מהם נצטרך להפחית המחשבה מאמתת מציאותם ולדמותם בדברים פחותים 

כי לא ישיג התחתון מהות , ותםלא על אמתת מה, והכונה כזה להורות על מציאותם לבד, מהם
אך העלה משגת מהות העלול מפני שהוא , כלומר לא ישיג העליון העלול מהות העלה, העליון

על כן השם משיג הכל , ובהשגת העלה שהיא משגת עצרת היא משגת כל שפעיה, נשפע ממנה
משיג ושפעיו אין אחד מהם יכולין להשיג מהותו יתעלה שהרי ה, ]לו) [לנו(שהכל עלול 

  : והמושג וההשגה בהיותם נמצאים בפועל הם דבר אחד

ותעיר מחשבתך אם היא ישינה להשיג מהות האמתיות , לפיכך אמרתי שתשים דעתך
ותהיה ההשגה , ותהיינה האותיות מושגות לה, עד שתהיה מחשבתך משגת אותם, ואמתתם

בכח הם הם עד שיראה לך שהאותיות בנפש , משתפת מהות מחשבתך עם מהות האותיות
גם תהיינה האותיות , וברוב עיונך בם תצא מחשבתך לפעל, המחשבה הנמצאות בנפשך בכוח

והם ההשגה , הענינים שהיו תחלה במחשבות דבר אחד בפועל' ותהיינה ג, יוצאות לפעל
והאותיות המושגות שהם צורות מורות , והמחשבה הנושאת ההשגה שהיא המשגת, השכלית

  : צדדיהםחכמה ובינה ודעת בכל 

ואני אמשיל לך , ואלה הם הדברים אשר יביאוך אל אמתת החכמה ויורוך מציאותם ודרכם
והמשל הוא שהאותיות הם בעלי , כדי שתבין מהרה כונתי בזה הענין הנכבד, משל מורגש

והנה כל אות ואות אינה כי אם חלק , והוא הדיו, חומר וחמרם הוא חומר אחד כולל את כולם
כ חומר מוכן לקבל כל הצורות "חלק וחלק הוא מוכן לקבל הצורות כלן והוא אוכל , מן הכללי

וכשיקבל כל חלק הצורה הראויה לו שהיא תלויה ביד הסופר לתת , הבאות עליו אחר הכנתו
, נשלמה כונתו הראשונה הקרובה במציאות החומר ההוא, הצורות ידועות אצלו לכל חלק

באר בחכמה הטבעית שכל מעשה יש סבות ומפני שנודע והת, וצורתו זאת אשר קבל
ולתכלית , ויש לחומר צורה ולצורה חומר, והתכלית, והפועל, והצורה, והן חומר, למציאותו

ולא יתכן שלא תהיה גם לסופר כונת , הסבות לראשיתם ולהתחלתם' עד שהגיע ד, תכלית
ואל השכר כאומרך שתכלית כונת זה הספר במה שכותבו להגיע אל הרווח , תכליות רבות

  : וכן הכונות רבות, ותכלית זה האחר לגלות בה החכמה המצויה בלבו, שלוקח מן הכתיבה



ויש מי שמקוה מזה , גם יש מי שכונתו בהראותו חכמתו בספר להתגדל בעיני רואיו לבד
ונפלאותיו ומעשיו , עם ברואיו' ויש מי שכונתו להראות במה שכותב גבורות חסדי ה, תועלת

ובכדי שיתדמו לו ויכירו בוראם , ולהעלותם ממדרגה למדרגה במציאות, י הלבהגדולים לחכמ
וזאת הכונה לבדה היא אשר נאמר עליה שהיא , וינחלו חיי העולם הבא באמצעות ספרו הנכתב

אלא שזה הורה , וזאת היתה כונת כל הנביאים באמת והיא כונה אחת שוה לכולם, לשום שמים
מפני שלא הגיע למעלת , ה בעמק יותר מזה ובאיחור השגהוזה הור, הדרך אל הכונה הקלות

  : חבירו בהוראה ההיא

אלא שהורו מה שהורו , כ כונה אחת לכלם והיא זאת בעצמה"ואמנם החכמים האמתיים ג
כי אלה , גם הפילוסופים כן, בדרכים יותר עמוקים ויותר רחוקים להשיג הכונה האמתית מהם

כלומר , מה שכתבו לשם שמים לפי הנראה מדבריהםמינים מן החכמה הם אשר כתבו ' הג
אשר היא סבת , כיונו להנהיג דורם והבאים אחריהם בהנהגה מביאה לידי ההשגה השכלית

והם אשר ראש לכל חכם להמשך אחר דעתם , הדבקת הנפש בעלתה הממציאה והמחכימה
,  שוהשהכונה בהם אחת, הם הם דברי אלוה אחד, ולשתף דבריהם בכל יכלתו ולהורות

וראוי לדון אותם לכף זכות בכל מה , והתכלית היא מיוחדת בכונתם הנכללת יחד בדעתם
אבות (כפי שסבל כח דעתם ועל זה נאמר , מפני שכולם כיונו להוציא האמת לאור, שאמרוהו

ולפי זה הדרך בתת הסופר צורה לאותיות , וכבר נצלו, וכל מעשיך יהיו לשם שמים) יב, ב"פ
  : את האחרונה הנזכרה שהיא להחכים הלמודים דבריוז, ותהיה כונתו

אלא שאם יגיע איש מן האנשים אל מה שהוא , הנה זאת תכלית התכליות אצלו בפעולתו זאת
ואם לאו היתה , כיון בו באמצעות ספרו הנה יצאה כונתו לפועל אחר שהיתה כונתו בכח

 מכח לפועל במה שכוון ואם לאו ימנע מצאת שום איש מבני אדם, לבטלה עד שיגיע הפועל
ועל כן נאמר , אבל ראוי לקוראו בשם הכנה, אין ראוי לקרוא הכח ההוא בשם בטלה, כבר

פ שהם אורות מוסכמות ולהם שהם מוסכמים ומספרים "ואע, אנחנו שנתינת צורה באותיות
וראוי להאמר עליהם שהם ענינים יותר , הנה הם הכנות דומות להכנות הטבעיות, מוסכמים

  : י שהם מעשה ידי אדם"ואעפ, ים מן הענינים הטבעייםמעול

, ותאמר איך יתכן שיהיו מעשה בני אדם מעולים ממעשה הבורא, ואני יודע שתקשה עלי בזה
והם , ובדומים להם במין, והכתיבה הנמצאות בספרי הנביאים, כי הטבע הוא מעשה אלהים

, הנה זאת תהיה תשובתך, םהיא ממעשה בני אד, הספרים אשר רמזנו אשר חברום החכמים
כלומר בנתינת , אבל אביא מופת ברור על זה שהוא כן בדבר הזה לבדו, ולא אעמיק בה מאד

, והמופת על זה הוא שהטבע הוא החומר, צורות בחומר הדיו בספרים הנכתבים לשם שמים
ואמנם זה הטבע שזכרתי על , ושם הדברים המורכבים משניהם טבע, ושם הצורה גם כן טבע

ולא צורתם , כי הגלגלים אין חומרם חומר הראשון התחתון, חומר הגלגלים ולא על צורתם
כי כל החומר העליון לא ילבש צורה ויפשיט אחרת לא , צורת החומר לא הכללית ולא הפרטית

פ שצורותיו הכלליים "חלקים ממנו אע, אך החומר השפל אשר אנחנו, בפרט ולא בכלל
אך הוא מחליף צורותיו הפרטיות תמיד בבוא זו , קי הצורות הןקיימות בו תמיד לא קרה לחל

לא המציאו השם אלא לתכלית , כ זו הטבע הנזכר והוא על טבע העולם השפל"וא, אחר סוד זו
ואלו חסר האיש ההוא מן , והיא כדי שימצא האדם המוציא שכלו מהכח אל הפועל, אחת

, שיצא לפועל זה מאיש אחר שלא יצאהמציאות היו כל מההדמות הטבעיות שקדמו לו בעבור 
  : ואי אפשר שיצא לבטלה גמורה

, הוא הכבוד הטבעי שבו, וידוע שהדבר הקרוב לצאת בזה האיש אחר שלא יצא השלם לפועל
  : והוא תכליתן מצד מה שהכין הטבע להשיג, ובו נשלמו החכמות הטבעיות כולן



והטביעם , שותם זולת הטבעואמנם השם יתעלה הכין תחלה המוכרחים שלא היה אפשר לע
פ "אע, כי ההרגל, שם המרגלית במקום הטבע בדמיון ענין מוטבע, בבריות בהנהגה המרגלית

ועוד כמוהו לטבע באמרם , הוא קרוב לטבע עד שאמרו עליו שהוא חצי הטבע, שאינו טבע
כמי ,  הטבע מכריחו-ועוד אמרו כל הרוצה להכריח את עצמו , ההרגל על כל דבר שלטון

ועוד ידוע שהדבר האחרון המוכן לצאת בעבורו מכח , שהוא מגלה תחבולותיו, צובע השיבהש
ואם כן ענין למוד האדם הוא גם כן פועל , ואין למוד בלתי אותיות, הוא רוב הלמוד, לפועל

  : אלהים בכונה תכליות אשר הכינה בצורה שיסכימו בה בני אדם להכין דרך קרוב להשיגה

כ זאת ההכנה אשר הכינה השם להיות " שמכלל פעולות השם הוא גועל כן ראוי שתחשוב
, שאם ראה שאין ההסכמה מספקת היה מטביעה, כי הספיק לו בהכנת הסכמה לבד, מוסכמות

כ הוא המשל "ואחר שהדבר כן וזו ההכנה הוא כונה אלוהית ג, ולא היה מכינה על דרך הסכמה
יים כל כך קרובים אל זה הפעולה כמו ואין דבר מן הדברים הטבע, המשלמת מציאות האדם

כי מציאות החמור והשאר בעלי חיים רחוקים בתקון , האותיות המוסכמות אחר מציאות האדם
  : כל שכן הצמחים והדומם שהם רחוקים יותר מאד, זו החכמה ההכנה

ומהם לעבור , ומהם לתועלת, ולולי צורך האדם שהוא צריך אליהם מהם בהכריח לפי טבעיו
נמצא שכולם הכנות , ובמהרה לא היו נמצאים כלל, די שימצא כל צרכיו מוכנים בקלותקרוב כ

המכוונת במציאותו שהיא , ולתועלתו כדי שיגיע אל התכלית האחרונה, קודמות לצורך האדם
  : השגת ידיעת השם

ואם , כ הנה הם"וא, וידיעת השם אינה כי אם על פי האותיות שהם הם הכלים הקרובים לזה
כי אני לא אמרתי לך ששאר פעולות , כלם ענינים אלוהיים באמתתם, ירים בידי אדםהם מצו
וצביעות ואריגות ונגרות וכיוצא , בדמות בנינים, ל מלאכות נעשית בידי אדם"ר, אנושיות

אך אני אומר שכולם יותר , ממה שהוא רחוק מדרכי ההשגה האלוהית מעולים מהטבעים, בהם
כ לא ישוערו אלו "וע, ולא יחס אמתי על דרך אמתי,  ביניהםועוד שאין ערך, פחותים מהם

בדעתי מצד הקבלה , באלו כשם שיערו על דרך יתרון מעלה באותיות על הענינים הטבעיים
ובם השם מנהיג עולמו כמו שמעיד בעל , כ שהאותיות הם מציאות העולם כלו"האלוהית ג
ואמר שהשם המליך האותיות , א מהםבאומרו כל היצור וכל הדבור יוצ) ה"ב מ"פ(ספר יצירה 

  : כלומר האות עם היצור, וקשר להם הכתרים וצרפם זה עם זה, על כל היצורים

שהשמות מורכבים מהם הוא תכלית , והנה מה שהיה ראשית המציאות שהוא סוד האותיות
] בלי[שאין לך שום דבר נמצא כלום , והשם הוא בכל נמצא, המציאות כי הם בצורות לחמרים

אך השם הכללי , ובהשתנות הדבר הפרטי ישתנה שמו הפרטי בקצת דברים,  כללי ופרטישם
ולא עוד אלא שצורת האותיות מורות , הוא קיים תמיד בצורות הכלליות ובחומר הכללי הקיים

והדבר שבו , כמו שעליהם ועל צורותיהם נברא הכל ובדמותם מתקיים, על צורות המציאות
  : הכלמתקיים הכל הוא מעולה על 

ועוד שהמופת המקובל האלהי נוסף על המושכל הנזכר מאמרו והלוחות מעשה אלהים המה 
שמות (והמכתב מכתב אלהים הוא חרות על הלחות והיו הלוחות כחומר והמשכן נושא צורתן 

, שהם מעמידות אותו, והקבלה מעידה שהאותיות היו להם כדמות נפשות לגוף, )טז, לב
והנה כשנשברו הלוחות , ובהפרדן ממנו הוא כבד בעצמו, עצמו מצדןובהיותן בגוף הגוף קל ב

פ שזה סוד גדול הנה נכתב "ואע, והשליכן מידו מפני שפרחו, פרחו האותיות באויר והם כבדו
כי , הענין כלו בתורה כדי להודיענו סודו והוא שלהיות שם משותף לענינים טבעים פנימיים

וסוד אבנים משותף , ינים חצונים והם לחות אבניםולענ, ע"א והוא טב"ש כס"ת ב"ת בא"לח
באמרו שתי אבנים בונות ) ב"ד מי"פ(וכן קראם בעל ספר יצירה , אותיות' כ כי סודו בג"ג



י "כשנ, ר"ש טהו"י שי"ומספר אבנ, ג"ם תתצ"ת אבני"י לחו"והנה מספר שנ, שתי בתים
  : ב"ר טו"ע ויצ"ר ר"שהם יצ, ם"ת אבני"לחו

, מעלות' שהאותיות בג, מופת המושכל המקובל שהודעתיך ראוי לך שתדעואמנם עם כל זה ה
פ שקדמה לשתים במציאות "ואע, והיא הפחותה מכלם, אחת חיצונית והיא הנמצאת בספרים

  : והשתים קדמו לה במעלה ובעילה, הנמצאת ובזמן ומערכה

 לקבל הדבור והיא טבע שהוטבע בפה, מקומות' ושנית תיכונית והיא הנמצאת במבטא הפה בה
ואחר הקבלה , ואפשר שלא יצא, ואפשר שיצא לפועל, ח"ולחקק צורותיו בו עם הקול והרו

, ת בעיני הראש ובעיני הלב"עד אשר יצייר אותיו, שקבל המדבר מן המדברים עוד לא נשלם
  : והם בדמות כלים לפה, שבם יתכן שיצא שכלו לפועל ולא זולתם

גם היא הכנה צריכה להיותה מקבלת מחוץ , ימיתושלישית היא הנמצאת בשכל והיא פנ
ואם , ואז אפשר שיצא הכח השכלי אל הפועל, באמצעות רוב העיון בעינים ורוב ההרגל בפה

' הם ג', פ שהעניינים ההם הג"ואע, אדוק זה בזה, כן הנה שלשתם קשר אמיץ וחזק נקשר יחד
הספר הוא ספר תורה , )א" מא"ספר יצירה פ(מעלות כמו שביארנו בדמות הספר וספר וספור 

והספר הוא על המערכות והם מערכת , חומשים' ונחלק לה, שהמדבר תמיד ומנהיג את העולם
שעליהם כל , ומערכת הרבבות, ומערכת האלפים, ומערכת העשרות ומערכת המאות, האחדים

, והספור הוא הדבור שאדם מספר בו בפה והוא היוצא מחמשת מקומות הפה, העולם תלוי
והוא , והם בעל חומר אחד, כל אותיות כתובות מורגשות לעינים שיציירו וציורו על ידי אדםוה

גם צורת , ך"י צורת"בעל' ב צורות וכן האותיות בגי"ובעלי כ, הדיו כמו שאמרנו למעלה
וכן חיות הקדש מצוירות בעט על , הגלגלים הם אותיות והם מעטרות הכוכבים ומטביעות העיר

תוכל עשות איזה אות שתרצה ' שמן י, ו והוא חומרי לצורותיו"ד הוא די"הנה יוו, אותיות' פי י
אבל חשבון אל גט ', מן ה' וזה הגרע א' מן ה' ו זה נוסף א"ה ה"כי הסוד ב, ד ודי"והוא ההו

  : ה"טעם אחר יש כמו שתשמע בחלק השלישי מזה הספר בע', וחשבון אלה א

והם רוחניות מוגשמות ואינם , אזנים ונדברות בפהמורגשות ל, ועוד אותיות שונות ממין שני
אך באמתתם אותיות הם הם יותר קרובות אל מעלת האדם ואל עצמותו , גוף כראשונות

ומצד , ומצד היותם מורגשות, פ שהם מצד היותם נקראות בשם אותיות"ואע, הנכתבות בספרי
, אלה נמצאות בליחותונבדלו אלו מאלו בהיות אלו נמצאות בלחות ו, היותם בעל חומר לח

, ושני לחות אבנים שניים קיימים, שבלוחות הם שני לחות אבנים כראשונים נשברים
' י והוא סוד ד"ל שד"לוחוית של הגוף בסוד שם א' ושבלוחות הם הנמצאות בפה ושוכנות על ד

, והמרה השחורה, והלבנה, ואלו הם המרה האדומה, צבעים' יסודות הטבעיות של גוף בד
נפש שהיא באה מן היסוד ', יסודות לת' ת ד"ם פירוש דל"מורה על ד' הירוקה ושם דוהמרה 

יסודות ' שלפניו והבן זה והיא הוראה על שהם ד' ם יוכיח עם הד"של ד' החמישי ועגולם ג
, תבין תכין דעתי זאת' למ' ובחלוף ל, ק"ר ירו"ן שחו"ם לב"באמת והצבעים אדו' גם ה, ש"אמ

  : ואלה מוסכמות לבד, ותואלה מוטבעים ומוסכמ

אך הם מדומות טרם , ועוד אותיות שלישיות ממין שלישי רוחניות לגמרי בלתי מורגשות כך
ושכינתם בדם החיוני והם , צורות' ופעולתם נכרת ומושגת למשכילים על ד, צאתם לפועל

והם בדמות צורות של אש ששם , בדמות חיות הקדש, משכלות בצאתם לפועל ראשונות
וצורות של מים שהם נשפעות כמים הנובעים , וצורות של רוח שגם רוח מנהיגם, חמרם

ואמנם צורתם , וצורות של עפר שהם מתרבבות עד אין קץ כחול אשר על שפת הים, מהמעין
ש שסודם כתבי אש והם "ת א"ואלה הם לב, הוא צורת גלגל החוזר פנים ואחור, החמישית

  : י והבן זה מאד"ה בנפש"צור



ש יראם וידבר בם "ת א"ומי שמכיר היות שכינתם בלב, סוד נתלית מעלת הנבואהשעל זה ה
ה כי כן קרא למשה בעבור שעיין "האחד המוטבע לו כפול מתוך הסנ, בשמו' ויקראוהו מלך ה

בצורת ההויה בלתי , ש ראהו בלא בשת"ת א"והנה מה שראה בלב, גם עיין, בציור הכתב
והמופת על זה כי המופתים ,  האותיות כל מה שהשיגועל זה השיג באמצעות, בהוית הצורה

אחדים ועשרות , מערכות הספירות' והוא סוד ג, וכל אות מתבררת מאות, כלם שמם אותות
והנה נודע מן האותות הנכתבות בענין סוד המאורות והכוכבים כאומרו והיו לאתת , ומאות

מינים ' על פי האותיות של הגשהם כלם מתגלגים , )יד, בראשית א(ולמועדים ולימים ושנים 
והנה , ורוחניים ומוגשמים יחד ונגשמים בלתי רוחניים, ל רוחניים בלתי נגשמים"ר, הנזכרים

  : ספר וספר וספור כמו שאמרתי) א"א מ"ספר יצירה פ(הם 

חלקי המציאות ' ועוד נודע במופת מושכל ובמופת מקובל שהדברים כלם הנמצאים בכל ג
  : ת המיניםדומים לאותיות של שלש

ואל תאמר לי ערביך ערבא צריך , והנה המושכל והמשכיל והשכל שלשה עדים נאמנים על זה
שאני איני מדבר בזה עם זה מי שצריך ערבים על אמתת , מפני היות עדות העדים נסתרת מאד

שום מופת ] לא מקבל) [מקובל(כי הוא , ולא עם מי שצריך לבקש מופת על מציאותו, השכל
אבל כל דמיון וכל , שהוא המושכל האלוהי, מקובל אמתי] מופת[ מושכל ולא ]מופת[לא 

וזולתו אצלו כלו הוא שקר , הרגש שיהיה לו קצת מחשבה מדומה אצלו בו אצלו תכלית האמת
ואם כן עליו הכתוב אומר באזני כסיל אל תדבר כי יבוז לשכל מליך , גמור או בלתי מושג כלל

אשר ידעתי שיהיה קל , רק אני מדבר עם בעל שכל, ר באזניוואני איני מדב, )ט, משלי כג(
וישא ויתן , וכשישמע דבר מושכל מופתי יעיין בו בטוב שכלו, עליו להבין כל מופת בשכלו

וישאר חקוק ורשום בלבו ומושג , ויאמת האמת, בינו ובין עצמו עליו עד שיוציאנו לפעל אמתי
  : כי התאמת במופתים, לים להסירו מלבועד שכל חכמי עולם לא היו יכו, ומושכל תמיד

וכשישמע דבר , וכל מה שכבר נודע במופת הוא יותר מוחזק אצל המשכיל ומן המורגש בעינים
מפני שאין נפשו המוכנת להכנע תחת צורת האמת יכולה להכנע , שקר יכחישנו בכח שכלו

 וזולתה היא ,ת"ע ברכו"ת שב"וזה הנפש היא הנבעלת מן האמתות בעיל, תחת צורת השקר
וכמו שאין לזונה עם זנאי מציאות אם כי לפי שעה והוא , הנבעלת בעילת זנות מן השקרות

ותמיד בורח אחר שזנה כרגע מפני פחד האיש שהוא האמתי כן אין מציאות לשקר , זמני
וכמו שאין הזנאי מעמיד , ובהמצא האמת הנה השקר בורח מפניו מיד, כי אם לפי שעה, בנפש

כן השקר אינו יכול להעמיד הנפש כי אם , כי אם במקרה לפי שעה, ות הזונהעניני מציא
והם עיקר , דברים ראשונים' וכמו שהבעל עושה לאשתו ג, במקרה לפי שעה כפי הדמיון

כן האמת שהיא , כפי יכלתו בכל אחד ואחד מהם, ועונה, כסות, שאר, עמידתה והם התמדתה
והם כמו כן , דברים מקיימים אותה' ל דרך סבת געושה לנפש שהיא כאשה אצלו ע, בעל הנפש

שהאמת הוא סבת , והשאר פה מלשון השארות, ]ועונה[נקראים בשם משותף שאר כסות 
, וכל כסא מורה על מעלה, וכסות פיה מלשון כסא, ובלעדו אין לה השארתו, השארת הנפש

והעונה , והבינהווגם הכסות מכסה הערוה , והאמת הוא סבת מעלת הנפש ובלעדו היא פחותה
  : מורה על תענוג חבור ודבוק

, שהאמת הוא סבת תענוג האיש בהדבקם יחד, כ על דבוק מענג ומעדן"והנה היה פה מורה ג
להורות זה על התענוג הנצחי עם , וגם עונה מלשון זמן, ובלעדו אין לה תענוג אמתי כלל

מצות התורה נצטוות על והתעורר אל מה שכמותו שרמזתי לך אל הוית כל , ידעם, הדבקות
שהאדם לא נברא כי אם בעבור , אצל כל משכיל איש אלהים] זה[זאת הצורה והמופת על 

והמורגש הוא שכל חלקי גופים שבים , שיתקיים ממנו שום דבר מכל חלקי מציאותו בעצמותו
ואחר כן לפי המושכל המקובל לא נברא בעבור , שמהם נתהוה והיה כלא היה' ליסודותיהם הד



ואם היו כלא היו היה אם , ואם היה כן שהיה נברא בעבורו חלקי הגוף, בר מכל חלקי הגוףד
ואם כן , ואין תכלית הדבר הטבעי לפעול בטלה לפי עדות השכל והקבלה, כן מציאותו לבטלה

 קל -הנה הוא הכרח שיהיה לאדם חלק המתקיים בעצמו לנצח ואם חלקי הגוף אינן מתקימים 
וזה מורגש וגם הוא מושכל ראשון ידוע , אין להם קיום עצמו אצלו כללוחומר חלקי הממון 

  : ואין מוקשה עליו

, ואחר שהדבר כן מה הוא זה החלק הנשאר אם אינן הדבר הנקרא נפש אשר השארו באמת
גם נודע , כ הנה אם יש שום השארות הוא לנפש בהכרח"שאינו חלק מחלק הגוף הנפסדים וא

ואחר שהיא מקבלת יש מי שנותן בה צורת מה ,  רוחנית נפשייתשהנפש הוא דבר מקבל צורה
המקבל צורה , ואין ספק שאם הנותן בה צורה הוא דבר קיים בעצמו אז אפשר לו לקיים הדבר

אחר שהיא בלתי , ואם הנותן הצורה ההיא דבר בלתי קיים, ההיא בכח הצורה ההיא בעצמה
, ל ראשון שהוא נמנע בטבעו מלקיים זולתווזה מושכ, איך יתקיים זולתו, קיים באמיתת עצמו

ואז היה מקיים עצמו תחלה , שאם היה בו יכולת לקיים זולתו שהיה בו יכולת לקיים עצמו
  : ך זולתו בכח קיום עצמו"ואכ

יש מהם גופניים ויש , המשיגים לנפש ומתפעלת בעבורם, והנה הרגשנו שהמקרים המגישים
והנה הכעס והדומים לו הוא מקרה משיג ,  חלשיםויש מהם, מהם רוחניים ויש מהם חזקים

, והוא אשר לו קיום בעצמו, כלומר שהוא מגוף זולת גופה, והוא גופני בהכרח, לנפש מחוץ
ואם כן נשאר להיות , וכן כל הדומה לגופניים כולם, כ לא יעמוד ולא יעמיד כחו זה תמיד"וע

ובעת שיפעל , א השכל באמתהדבר המתקיים לנפש קיים בעצמו והוא רוחני באמתתו והו
והיא המקיימת , ת"ה אמ"מנפש חזקה יפעלנה בדבר דומה לו הוא הצורה שכלית רוחנית ושמ

והם , ומפני שהמין הראשון שלא האותיות וגם השני תורה גמורה שהם המורים, לנפש באמת
י ולא יתכן לנפש להתקיים בעדם למ, ואין להם קיום בעצמותם, אמצעיים בין השכל והנפש

הכריח השכל אחר ששמם , ורוחניים משותפים עם הגופים ההוים הנפסדים, שהם גופניים
להשים עליהם מלך מושל מנהיגם והוא .  להושיע הנפש ולתקנה בם-בדמות היותם כלים לו 

שלו האותיות אשר היא כולה רוחני בנפש והיא המחשבה האמיתת לנפש , המין השלישי
הוא הנקרא שכל , ת ההוא המוחזק"והאמ, צאים מאתו יתברךומציאות כל הנמ, מציאות בוראה

להיותו חשוק , והחשק האלוהי הוא, והוא המגלה לה כל מה שהשם חשק ממנה, חשוק לנפש
ואינם כי אם ציורי אותיות וציורי מחשבות אמתיות נחשבות , ומושג נעבד בתורה ובמצות

שלושה חלקים וכבר השלים השם חלקתי זה החבור ל. מינין' בדמות האותיות ובעבור שהם ג
שבח לשמו החשוק כאשר זכר לכבודו להשלים , יתברך חשקי והשלמתי זה החלק הראשון

חכמה בחפצו ובחפצו , ויזכני להגדיל תורה ולהאדיר, שני חלקי הבאים אחריו לשלום ולחיים
  : ר"ו אוי"ץ ית"וקיים מה שכתוב אחל, לישראל עמו ועמי

   

   חלק ב הקדמה

  : שכינה יחזו בגבול ערבות. מרומים יעלו חכמי מלוכה

  : ליודעי סוד זכרים עם נקבות. סתומה וחתומה עת ברכה

  : שלשת מעלות עולם כתובות. בשם חשק בצורת מערכה

  : לשרת נהפכו במחשבות. הפוכות נכתבו מאז בחכמה



  : הליכתם משולשת כתובות. ה במערכת עצומה"ערכם י

  : ידיעתו רפואה ללבות. מהוהיה שם מפורש בם חתי

  : הברות ממקור חיים חצובות. ראה משכיל תנועותיו חמשה

  : והיו תאריו בלתי קצובות. דבריו נכפלו ששה בששה

  : הביהם על דמות עיגול סבובות. קריאותיו שלשה על שלשה

  : יגלה מעשיו בם ברחובות. בכוחם העושה השם פלאות

  : עורר ההשובותהלום ולכן ל. ה אלהי הצבאות"יניעם י

  : והם ראשית ידיעה לב נתיבות. עליהם נחתמה תכלית נבואות

  : המוני הם אשר ראשי ישיבות. אני היום בכל כחי אניעם

  : ואשיב עוד לבב בנים לאבות. הלוא בם אבראה רוחות ואדעם

  : הבינם היה ראש לזנבות. יקר רוח חקור סודם ודעם

  :  לך תוכם כעין מכריעשית. הבינו בעין ימין בסבוב עין שמאל

  : היום ומחר זה לזה משפיעו. כדמות שלשתם רוץ וראה תמול

  : הקדמה

כל איש ואיש מפני אדם בעל תקוה ולולי היותו מקוה דבר לעתיד היו כל מחשבותיו וכל 
, אבל מפני שהוא מקוה ומחכה שיגיע אל תכלית מחשבת תקותו, פעולותיו וכל מאמריו לבטלה

כ "והתקוות ג,  ופועל פעולות ומדבר דברים כדי שיגיע אל סוף תקותוחושב מחשבות רבות
והשינוי ההוא נולד מן התאוה , אך ההם מדרגות רבות משתנות מאד מאד זו מזו, אינן שוות
  : והמחשבה

כמו שאין שום סכל מתאוה כי אם , ואמנם אין שום חכם מתאוה כי אם חכמה וכל המביא אליה
שהאחת בתכלית המעלה באמת , גדולה בין שתי הקצוות האלווכבר תפול מחלוקת , עצלות

כ "והמחלקת הוא שהסכל ישבח ענייני הסכלות ואעפי, והשנית בתכלית הפחיתות בלי ספק
, כ שם מוסכם מורה על פחיתות גדולה"מפני ששם סכלות אצלו ג, שהוא לא יקראם סכלות

כמו שזונה לא יקרא , אצלומורה דבר על מעלה , אבל ישנה לסכלות שם ויקראהו בשם דבר
כן הסכל יקרא הסכלות בשם דעת , פועלו בשם הרשע אבל יקראהו בשם תענוג גדול אצלו

בעבור שהיושר חסר לו מאד להורות בו על , והחכם, כפי שהמחשבתו הפחותה גודרת, והבנה
ואם כן הנה הכונות , לא יוכל שבחה כי אם בדמיונות פחותים ממעלתה, אמתת מעלת החכמה

כי תקות הסכל להיותו נגמל בגמול פחות מאד , והתקוות זרות, והתאוות משונות, פוכותה
כי הוא לא יעשה לעולם שום מצוה גם לא יכיר מעלת , בעשותו מצוה מהמצות במקרה

  : עשייתה שלא יכיר גמולה האמתי העליון אשר אין ערך זר לו



בעדה והוא יתרון חכמה בכל אבל תקות החכם היא אחת לבד מיוחדת בכל מה שיקוה להגמל 
כי הוא מחזיק עצם , ובהגיע אליו היתרון בכל יום יכיר שהשם גומל לו גמול גדול, יום ויום

והגמול הראשון הלא הוא בהיות השם מחזק , נשמתו ומעלנה מדבר לדבר ומגמול לגמול תמיד
עיונו וטוב , ומקוה בחשקו להתחכם באמצעות רוב השתדלות, לבו ומאמצו לחשוק החכמה

ולפיכך כשתראה אדם חושק לדעת , כמה שראוי לעיין בו בעתים אשר קבע ללמוד בם החכמה
, לא יתכן שלא יבער חשקו באש החושק בעיינו בספר החושק, האמת לכבוד האמת מעלת

ש "כ, המבעיר לבות אוהבי השם והגומל להם גמול רב ביתרון שפע מציאות החכמה הנחשקת
כאלה אשר רמזנום , ית אשר יורו עליה השמות המנהיגים המציאותאם יהיה מין החכמה הנבוא
  : האלה' ואשים נרמזים עוד בחלק הב, בחלק הראשון הקודם לזה

   

   חלק ב

, ואל תקראהו במקרה כדמות העברה, על ענין השם הנכבד' הבן מה שכתבתי לך בחלק הא
ותשנהו , ן דקאבל תקראהו בעיו, כמפטיר הקורא בבית הכנסת ההפטרה בעבור הזכרה

ואז תבין עניין הדבוק , עד שלא תחסר שום דבר מידיעתו, ותשלשהו בפלפול צח, בדקדוק זך
תדע מיד מעצמך , ובעשותך כן, המביא את לבך החושק לידי מדרגת החושק, האמיץ החשוק

, העולם הזה והעולם הבא, ותשמח במציאותך ותנחל בו שני העולמים, מה הרוחת בעולמך
ותוסיף תענוג לשכלך , ותמצא בו נפלאות, שתשיג מציאותך תכיר מציאות ההודותהיה שלם כ

, ומפני שתכיר סוד המערכות השם הנכבד ותתענג בדשן נפשכם בו, ותתעדן באור הגנוז
ועיין בה מאד וגלגלה וגלגלה , ותהנה מזיו אבריך אדריך שכלך אל מערכתו זאת המעולה

  : גלגול משולש כזה

  : הא לך זה השם הקדוש

  : א"נ שי"נ הל"מה. ו"ה ומ"ו הי"וה

  : ת"י הו"נ לו"לל. י"נ יע"ד לש"יל

  : ה"ב אמ"מ כי"אכ. ש"ח טע"ה יר"סי

  : י"ו תה"פ הה"כה. מ"מ מס"ע לא"על

  : ב"מ למ"ו זנ"יד. מ"מ יי"נ זי"הז

  : ה"ה הכ"י בו"מק. ל"י דר"י לה"אע

  : ו"נ יל"ע רה"הח. ח"ר וח"ה אע"למ

  : י"ח מי"מ קח"הו. ר"צ עא"מ הנ"הי

  : ה"א כש"ר לא"נה. ב"מ וו"ד אש"לר

  : מ"ב יי"י יר"ית. ק"נ יל"מ לכ"כב



  : י"י הה"ה לא"מא. ע"י וא"א וו"למ

  : מ"ו ונ"מ הת"חה. ו"ב לר"ח הי"פי

ואולם זאת המערכה יוצאת מן השם הראשון , מצורף במערכה דומה למערכת ויסע כולה
  : והוא התחלת השם, שר שהוא שםלפנים הולך ונוסע י

ח צורות הגלגל "שכנגד מ, ח שמות"ה שהוא סוף מ"שהוא שם מי, השני הולך ונוסע הפוך
י "ן הכולל סוד תשר"כי ראשו הולך ישר שהוא סוד תני, אשר התלי מתהפך בו מראשו לזנבו

ן מפני "שהם כלו תני, ם שסודם תפילין עשר"ר י"והנה סוד באמצע סוד ש, עם ניסן בחדשים
הראש משותף בם עם הזנב והנה בהשימך הא , על סוד אזג ואאד כי סוד שר ים, שהם מורים

ם והנה זה סוד והם בסוד ראש זנב גם זנבי הראש וזה "ר וזה י"של ראש עם הזנב תמצא זה ש
והוא , א יצר טוב"ב לי"והנה עשר הם דברים רוחניים כי יצר רע מ, ראשו זנב וראש, דרכו

ובאור השכל אני , והנה אני היום הולך בראשו, ב"ו בזנ"ס ומתעדן בראש"מתכנמתכנס גם 
מפני שתוכו הפוך , על כן צריך שתוליך גם אתה עוד זנבו ישר בראשו, אחד ראשון, בראשו

כי סוד השם , שהיו ראשו וזנבו הולכים ישרים ותוכו הפוך על זה נודע, והוא פלא לטבע
ובסוד והסוד מבני שהאדם אילן , ישר שמו ההפוך, הישרהמפורש מצוה לנו לאמר הפוך שמו 

ל מלאך הפוך שנברא באמצעות להט החרב המתהפכת וסוד זה תמצאהו מפורש "הפוך ר
  : בצרוף שלוש השמות האלה הקדושים שהם שלשתם ראשי המציאותו

ב הנזכר "הנה כבר אתה ראה שסוף רמזו שלשת השמות הנרמזים סודו ראש השם הגדול בן ע
והשלישית ישרה , והשנית הפוכה בחזרה לאחור, ה כשתוליך המערכה הראשונה ישרהוהנ

  : והוא הנרמז פה' ו'ה'ו' ו'ה'תהיינה שתי ההתחלות הישרות מתחילות בשם אחד שוה ו

ואמנם הצרוף הנזכר צריך יצרפו שהנה שם , ועוד יבואו בראש השם שנים יחד בשלוש תיבות
  : כ צריך גם כן לחלק את שלשתם בצורה זו" עם"ב שהוא מו"אלהים הוא סוף בן ע

  : ו"יהוה כ

  : ה"אדני ס

  : ו"אלהים פ

' ובו ג, מעלות' ך ולו ג"ל הפו"ן שסודו גלג"ן עד"ה כדמות ג"ם וליל"ומהם יתבאר לך סוד יומ
' ל בבאר שבע ויקרא שם בשם ה"וכן ונאמר באברהם ויטע אש, מנהיגו אל עולם, פעולות שם
א גם "א מל"ף ה"ך וסודו כ"הוא גלגל הפו) הפוך(וכן המקבל , )לג, אבראשית כ(אל עולם 

ב מסבב "כלומר בעל הסבו, ד"ל הסו"והוא בע, ו"ו מהפכ"ל ב"ר גלג"ב כופ"ן מלא הפך ע"כו
ד שני "ב כנגד מדה כי יש על החס"ל במאד בעל הסבו"ה הוא הגלג"ב חכמ"מסב, חללה

ם "והנה מי, ה"השני נקרא בשם משותף לבנו, האחד נקרא בשם משותף מים, מלאכים ממונים
על , גם יש לכל דבר הפכו ועומד כנגדו, י ענגי"דמ, ורמזם דמי מלחמה, כבינה גם בינה כמים

  : כן תדין הטוב לטוב כמנהג הטוב

תבין אתה עוד מדעתך דברים אחרים בענינך בסודו , ואחר שהודעתיך אני זה המעט ממנו
וכן תעשה לכל דבר , חלקים בדמות השם'  תחלה לגכגון שתחלק מספרו, בעיון מעולם

וזהו הקבוע לו , ז"ן עולה בכלל קע"ן עד"כגון שתאמר מספר ג, כשתרצה למצוא נסתריו



ח "ח וחצי פ"כי יפלו בו חצאים שהוא למספר פ, חלקים שוים' ראשון ולא יתכן לחלקו לב
בתוך ' א,  שתי חיותכ אתת צריך לחלקו בצורת"ע, ואין לנו אות מורה על חצאים, וחצי

, וזה סוד גדול, שני פחים] מבין) [תבין(תפוס תפוס ' ח ויבוא א"פ' ח א"פ, המספר הנחלק לזה
חלקים שוים שכבר הוא מקובל זה בעבור ' ח לב"ואחר שיצא לך זה אתה צריך לחלק פ

  : וזהו חלוק הסודי, שהמספר זוגות

והיא מורה על סוד , ים שהוא רוח לרוחרוחות והיא בנת' ף לה ד"כי האל, והנה הוא ידוע לך
  : ם אשר במוח כמו זאת הצורה"ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים כן הד, הנהר היוצא מעדן

  : מ"ד ד"מ

  : ד"מ מ"ד

וכל אחד מהם שמו נהר והשמות ההם , ומשקה לארבעה חלקי הגוף, יפרד לארבעה ראשים
זאת הצורה חשובה שהיא ,  דרכםהנהרות יש בם סודות נפלאות וזה' הנזכרים בתורה על ד

וכאלו תאמר , כן בדרך הזה והמקום המיוחד קיים, עגולה ושהיא עומדת וכוחותיה מתגלגלין
שגלגולה כמו שאצייר בעגולים אחרי אלו לפי המציאות הטבעי שכן גוף האדם עומד אך דמו 

  : והכוחות הרוחניות שבו שהם טבעים נעים ונדים לעולם

ויירות בדמות מעשה מרכבה של העולם העליון הרוחני מידיעת השמות ואלו הצורות כולם מצ
אלא , והם גם כן נמצאת בעולם גם בעולם השפל, ומן הספירות ומן המדות, הקדושים

והיו הגופיים בדמות חמרים ומשכנים , שהעליונים בדמות שכליים והאמצעיים בדמות נפשיים
שכנים לשכליים שהם שבם ציורו כחותם לנפשיים שבם ציור והיו הנפשיים כעין חמרים ומ

כ יצוירו כל הנמצאים בתחתונים והיו העליונים רבות ועלות לכל הנפשות "וע, ופעלתם
  : והגופים בעצמותם

בדמות ארבע חיות מזו הצורה תכיר מאמר , וזה הוא ציור הגלגול המתנועע בסבוב המרכבה
ד שהם ששה עשר פנים וכל ואמר וארבעה פנים לאח, יחזקאל במה שרמז מענין המרכבה

כאלו הן מתנועעות , מארבע רוחות עד שוב החיות כלן, הפנים הארבעה נמצאים בכל רוח ורוח
כדמות מראה הבזק כמו שנאמר והחיות רצוא ושוב כמראה , במרוצה ושבות במקומן בלתי זמן

 דבוק ולא בזק ממש וכאלו אינן זזות ממקומן כי מציאות זה החיה, )יד, יחזקאל א(הבזק 
ם שאם יתגלגל כדמות "ם שש"וכאלו היא זה בעצמה כדמות מה שציירתי בסוד ד, במציאות זו

, ישעיה ו(ועל זה נאמר וקרא זה אל זה ואמר קדוש קדוש קדוש , החיות סביב אין זה כי אם זה
הכולל כללו ' ז'ע'ועל כן צריך שתחלק שם ה, עולמות שוה' כי כל הצורה בעצמות הג, )ג

ט עולה בשיניו משולש "ן וסוד נ"ן סודו אב"ט וכל ג"ים שוים ויעלה כל חלק נלשלשה חלק
א "והוא במרובע אמת כ' ו'ה'כשלוש שמות החותם פשוטים ומורכבים כי החותם הוא שם י

פשוט עם סוד מבטאו ' ו'ה'ואמנם בחבירך י, ה שבו סודות ונפלאות"א כי הוא שם אהי"ע כ"פ
, קצוות פשוט' והנה אם כן סוד החותם בג, ט"ספר שניהם נו תמצא מ"א וא"ד ה"שהוא מלא יו

  : קצוות הנשארות מורכב' וסודו בג

ח נקרא "וכל כ, ח"ל סודו כ"וכל א, ל"ח א"הרי שניהם כ, ח"וזה סודו ל, א"אמנם זה סודו כ
ה "ם שסודו י"וגלגולם על הד' כי ההויות י, והוא הוראת שתוף מציאות ההויה בהויה, ל"א
היו לו בידיו יד ', ה'ט'מ'פעמים שהם ה' על י' וסודו זה י, ה יד אדם"א ידמ"ו ה"אא ו"ד ה"יו
ב וסוד ובאו וכפלו "ל כ"הוא הל' ה'ט'מ'ותדע כי ה, ד עיין בסובובו ושלחי כך ואחוז בזנבו"וי
' וענינם הוא שבידי עת סוד ג, ח הידועים"כלומר שנים יחד עולים הנביאים ושלשתם קי', י



ם כולם ונולדו "ובאו הנבואי, שהם משלשות משתלשות בחיים בעשרה, ו" פה"ו ס"מעלות כ
ושניהם מלאים , ם ששניהם אחים ונקראו לאומים"והנה ויגדלו נאמר על גוי, ם"ה גוי"מחו

  : שהם הגנוזים הידועים שהם מורכב גוף בגוף הנקראים פנים גם עינים

ו חזיונו "י,  נסתרו אחזהו מחזהווהכל לפי, ו"ה אכ"ו אס"ב בעולם והסוד אכ"והנה סודו ל
וזה הסוד אתה , ם"הוא חוזה המחזה החזיון שבשלשתם ובאו הנביאי, ו"ונסתרו בלתי אלפ

צריך לחוזרו מאד ולהכיל אמתתו מתוך דברי אשר רמזתי בו ואשר ארמוז כי העניינים יעורוך 
  : עדים נאמנים' והיו לך לג, ה"ה ואל"מציאות נסתריו ואל

חלקים כבר יהיה הדבר קל עליך לחלקו ' ובג' קך מה שצויתיך לחלקו בבובאמת אחרי חל
' הרכב בג', תמצא ד' כי צד כפול ב, שהכל תלוי בם' או מן ג' לחלוק החלקים היוצאים מן ב

  : 'תמצא י' כפול ה' תמצא ה

להפך רגע הרחמים ' והסוד כפול ז, ודע כי סוד הברכה והקללה יודיעך סוד מרכבה כפולה
, נקבה' זכר וט' והנה הם ט, ת"ח' הנה תתחיל מן אחד ותלך עד שמנה פירוש שמנה בגיו, בהפך

ק וכללם "חש] ת"עם ח) [ת"אסה(ת שהיא דרך "והם דרך זא, כלומר אחד זכר ואחד נקבה
כ אמרתי לך שתמצא הברכה והקללה "ע, גם בה רוח או פנים, אשר בה פנים ואחור, ת"ח

וההפוך שוב , ם הם חברו האופנים בהם נגלה האחרוניםברוח האופנים שהם כח הגופנים וא
  : כי זהו הפוך הכונה, ן"כלומר שוב האדן שליח או השליח אד, ש"הנחש שוב אדם או האדם נח

והנה עוד שוב , השארומאלה תכיר , ם"והוא שם חיי, ד"ואמנם הכל שם אחד והוא שם מיוח
' והנה במספר ח', עוד הפך זה הכפל ותמצא ח', פשוט ונמצא ז' וחבר הכפל עם הג' כפול ב

שהוא שוה להפכו ולא ' פעמים ב' והוא ד, נכפלו כל כוחות ההפוך והחבור והכפל כשניות
 ',ותמצא ט' פעמים ג' כ תתחיל עוד משלש הנפרעים הנקרא רביע שהוא ג"יוסיף ולא יגרע ע
וזו דרך מופלאה ועיין בה מאד והשתכל בצורות הספירות ' יחד תמצא י' ואמנם בכפלך בג

  : 'י'ט'ח'ז'ו'ה'ד'ג'ב'א, האלה לפי מדרגתם אלה ותבין סודם

והנה זאת המערכה הפשוטה המיוחדת מספרה בכללה משולש ונקרא משלשה ראשים בהכריח 
  : לפי הוראת צורה זו

  : אאאאאאאאא

  : אאאאאאאא

  : אאאאאאא

  : אאאאאא

  : אאאאא

  : אאאא

  : אאא

  : אא



  : א

כי היא מורה על ראש אחד פשוט ', זה המספר כשהתחיל למנות אותו מצד אחר תתחיל מן א
, התחלות' מצד שלישי הרי עלו בידך ג' ועוד תתחיל מן א, כ"ג' ועוד תתחיל מן א, מיוחד

 עליך רוח אחת שהיא רוח ואם ישפיע השם, וזה סוד אלוהי גדול, ב"ב והנשאר נ"שסודם א
פעמים הם ' ת בסוד השלוש המרובע שנאמר ג"רוחו' ש וסודו כולל ג"ח הקד"והיא רו, ת"ט

, תדע מיד שהשם גלה סודו זה רק מזהיר מן הטעות המאבד הנפשות בזה ובכיוצא בו, אחד
וד והשמר לך ושמור נפשך מאד פן ילאו רעיוניך לסבול סוד היח, שכבר טעו בו רבים ונאבדו

  : ותאבד עם הנאבדים באמונה מבני האדם, ותחשוב שזה יורה על היות האלהות שלשה

ב "ר וכז"שכן שלשה בגמטריא שק, ואם יאמר לך אדם שהאלוהות שלשה אמור לו שקר וכזב
והוא שסודם , ו"ה פ"ו ס"ואמנם על זאת האמונה שאומר לך נתנה התורה כמו שרמזתי בסוד כ

ם "ל בטבע ראשון מפני החו"ר, ה"ה וחומ"ה כי כל ליח"וליחה וחומגם חומה , פעמים חוליה' ג
  : ן ואשר אומר אותו לך בעניין זה הוא זה"ן עד"י הטוב הנקרא ג"הטבע

אין , דע כי כל שלוש הנאמר אשר זכרנו או אשר יאמרו באשר נזכור עוד בכל זה הספר
ום עלול רוחני נפרד מכל ולא על ש, כונתינו בם על דבר מן המעלה הראשונה של כל המציאות

או על , אך כונתינו בשלוש על כחות בלתי נפרדות מגלם בעצמותם, גלם ומכל צד ומכל פנה
אבל , מדרגות גופים ורוחותיהם וכוחותם המניעים אותם' כי אלו הם ג, או על גופים, רוחות

כי , כל שהוא בלעדם מן הנפרדים לא יתכן להורות עליהם על שלוש כלל ולא על אחדות
ולא יושכל שום מספר על , השלוש והאחדות הם מקרה רק למספרים ואינם דבר עצמי

עד שהוא כלו ' אך מושכל בהם היותם בדמות מספר כדמות המספר הנמצא מן א, הנפרדים
ואמנם הסבה הראשונה אין לה תכלית בשום פנים אדעתא דכולי , מורה על עלות ועלולים

ה שנאמר עליה שהיא בלתי בעלת רבוי "ש בשליל"בשליעלמא ואיך יפול עליה שם מספר רק 
עצמים ואף המשלשים שהם המשקר והמכזב הנזכרים בעל כרחם מודים שאין לה עצמו 

  : משולש רק סגלתו היא שלישי

ואם , ואני איני יודע איך אזכרנה בספרי זה אם בלשון זכרות שקר הוא שאינו נופל עליה
כ אין דרך לדבר באמת "וא, ינו לשון נופל על האלוהבלשון נקבה חס ושלום כי הוא כזב שא

ומי יתן ואם היא תפלת שוא שלא היינו טועים , שכל מה שנאמר עליו נטעה בלשונינו, עצמו
בשכלינו בענינו כמה שאין אנו בקצת עלוליו ובקצת שמותיו ומדותיו ודרכיו ותאריו ופעולתיו 

כ השלוש הוא שפע הנשפע "שום צד ואקל וחומר בענינו במה שאין לנו שום דרך להשיגו ב
ומכופלים ומורכבים בדמות , וגם מרובעים ומחומשים, ממנו ראשון וכל מעשיו משולשים
  : הרכבות הספירות הנכרות באותיות

ואמנם בהכירנו מעשיו הנה נגלה לנו במציאותו וזה הוא תכליתינו כי זה הוא המבוקש מכל 
ובזה , יירא ממנו וישיג שאין תכלית למעלתו, נוראשאז בהשיגו מעשיו הנוראים , חכם ונביא

כי זאת ההשגה אשר בה השיג אותו היא שפע , אהבתינו ישמח בהשגתו וזאת היא עבודתו
בידיעתו כי בזה , ועל זה ירדוף כל חכם להוסיף בכל יום חכמה על חכמתו, נשפע מאתו

  : תתעלה אצלו נשמתו ותהיה חיי עד בחיותו לפי מדרגתו

ע אלהים אותך את כל זאת בהיותך חוקר פעלו בתבונתך אין נבון וחכם כמוך ואחר הודי
' וכן כתוב ה, ואם תעזבנו יזניחך לעד, והנה אם כן תבקשנו ימצא לך, )לט, בראשית מא(

, )ב, ו"ט' י ב"דבה(עמכם בהיותכם עמו ואם תדרשהו ימצא לכם ואם תעזבהו יעזוב אתכם 
מר קבלת הנבואה אשר הגידה לנו דרך קלה להשיג בה ובקשתו ודרישתו האחרונה אצלינו וא



השגתו יתברך הכל באמת בדרך צירוף האותיות שהיא בעצמה דרך ידיעת שמותיו וידיעת 
ויש לנו על זה ראיות תוריות אין להם , שבה החל מעשיו ובה כלה מלאכתו', מדותיו ויודעיו ה

  : קץ

המעולה שבה השם מנהיג עולמו עד ועל זה אנו אומרין שהדורש והחוקר יותר בזה הדרך 
וכל מה שיכנס יותר בעמקותיה מעט מעט כפי הראוי , כל מה שירצה להמשיך, היום וינהיג עוד

וכל מה שיקרב מדרך בה המביאה לידי השגתו יתברך , יוסיף מעלה ויקרב לשם, לכל חכמה
 ילין נמשל בקלות ומן הדומה לה הנה יוסיף פחיתותו עד שיאבד כמו שנאמר אדם ביקר בל

ומפני הקשו עלינו אנשים רבים שהם חכמים בעיניהם ' ולא יבין וכו, )יג, תהלים מט(כבהמות 
הנה , י שהאמת רחוקה מהשגתם אשר לא ידעוה מפני שלא בקשוה"ואעפ, ונגד פניהם נבונים

אצטרך להכריח עטי להודיע להם על פיהו אשר הוא כמליץ ביני לבינם בזה איך הורחקו 
ומהם בלתי יודעות ובכונה , איך המה כתות כתות מהם טפות ועשב כצאן רועותו, מהאמת

, ומהם כשוורים גופות ובקולות משתעשעות וקיש קיש קוראות, המתעות הידיעות המשופעות
ומהם צועקות כמשוגעות מבלתי היותן מבדילות בין הידיעות , ובדמות חכמה מתגעגעות

ואשר נמצאו בדורינו זה בעונותינו מרוב ארך , הטובות אשר מהשם נשפעות ובין הרעות
ובאמונות התוריות ובדיעות הנבואיות , ומאלו הכתות המשוכשכות בחכמות האלהיות, גלתינו

אך בכלל אזכור טעות רובם ואורם להם ואיך , הן רבות מאד לאי לבי להזכירם כל שכן ידי
ה נקרא "ור חייב כחיוב יהוומילת המע, ומילת השפה, מילת הלב, מילות' החשק אשר מהול בג

בשם קונו לכתבה ולהוסיף חקירה ושאלה ודרישה חייב עליה בכל יום תמיד עת אחר עת בכל 
עיון טוב בחבור וראה מה הם חלקי ובורי רק הנמצא כי , יכולתו ובזה יושלם לפני יתברך

  : הנה הוא כשליח צבור, הבור הבור

   

   חלק ב סימן א

  : 'חלק א קטן סימנו ד

בהודיעי אותך דעתי זאת , כי אם להוציא שכלך מהכח אל הפועל, אמרי זה לא חברתיכי מ
הנה , כי אז תצליח את דרכיך ואז תשכיל וזה היא דעתי, אשר תשמע ברצותך להמשך אחריה

מבואר הוא שהאדם נקרא בגדרו השלם חי ] כי[ואתה דע לך , זאת חקרנוה כן היא שמענה
הבדילו מכל הצמחים אשר לא ] כלומר) [כלים(לו ושתפו אך החיות הוא אשר הבד, מדבר מת

, חיים המרגישים המתנועעים מרצונם אשר כל אדם חי, ח"נקראו חיים בשם מוסכם ישר עם ב
, כל חי מרגיש מתנועע מרצונו תנועה מקומית בשש קצות או בדמות מקומם רב או מעט

ולרדת לחבר בדמות , עלהכלומר שברצונו ויכולתו הוטבע כל חי לעלות לעלייה בדמות מ
ולנטות , ולנטות לימין לדרומו, וללכת לפנים דרך פניו ולשוב לאחוריו דרך אחוריו, מטה

  : רוחות מזרח ומערב דרום וצפון' לשמאל לצפונו בדמות ד

וכאשר , וזה קרוב חי כפי יכלתו, והנה תנועותיו המקומיות הרצוניות בדמות ששה קצוות
נמצא בו עוד כח נוסף , חיים אשר הוא עצמותיו המניעו לפי טבעושתפו והבדילו לאדם ענין ה

ואשר הסכים , ובעבורו נקרא האדם בשם מוסכם, והוא הדבר הנקרא דבור, ח"הבדילו מכל ב
אך , הנמצא יוצא מחמשת מקומות הפה, לקרוא את האדם בשם מדבר לא הסיח זה על דבורו

והעד שנוי , דבר מחוץ והשם פניםאשר הוא הדבר המקבל ה, הסכים הכח המוביאו לדבר
  : הלשונות הנמצא בין האמות הרבות



שהרי המדבר הבדיל וסגולה מכוח , שאם תאמר כי על הדבור החיצוני נקרא האדם מדבר
באומר כל אדם וכל מדבר אדם לפי הסכמת האומרים שאין , שמתהפך בשווי ושני הפכים אמת

לא בשם מוסכם נאמר לו אנחנו ,  משותףכי אם בשם, דבור נופל על העם ולא על המלאכים
כ בני אדם "היו א, רק אם היתה הסכמת הדבור נופלת על הנמצא בלשון לבי, שזה כלו אמת

וכל אשר היה , והיו עצמיהם משתנים לפי שנוי הדבר, נבדלים ומשותפים במהות עצמותם
דשים בם לפי והיו עצמיהם מתח' או ע, עצמים' אדם יודע שבע לשונות או שבעים היו לו ז

והיו אז בני אדם נבדלים באומות אלו מאלו , לשונם לא לפי הכח הנפשיי מקבל כל הלשונות
ואז היה האדם סוג , והיה מספר מיני בני אדם כמספר לשונותם המשתנות, ומשתפים אלו באלו

כי אין החמור , נבדלים במהותם בה ככל בעלי חיים במינהם לפי רבוים, שתחתיו מינים רבים
  : והוא שם חי, פ שסוג אחד כולל עליהם אותם והדומים להם"סוס וגמל ואע, שורוה

כי אם מצד צורתו הפנימית והוא , וזה כי האדם אינו אדם באמת, רק הדבר הוא כמו שאגיד
והשמות הרבים הושמו לה כדי להודיע מהותה , ש ונשמה וחיה ורוח ויחידה"הכח הנקרא נפ

 ולא תפעל היא בעצמותה עד שתקבל דבור מזולתה מעלתה ,ולא תושג עצמותה כי אם לעצמה
והפועל אשר תפעל בה זולתה היא כדמות הכנה שמכינה , אשר בין שתיהם, באמצעות הכלים

עד שתוכל היא לקבל הכח הפנימי השופע עליה תמיד בלא , אותה ומסירה את מונעיה מלפניה
ם היא רוח הקדש והחוקרים שג, והוא הדבר הנקרא אצל המקובלים רוח מרוח הקדש, זמן

ואין בינינו ובינם , לזה הכח שכל שופע מהשכל הפועל והכל כונה אחת] קוראים[מהאומות 
  : אלא שנוי שמות

אחר הרבה ממנו בפועל חזק מצד , וכבר ימצא השפע הנכבד ההוא האלוהי הנבואי עם אדם
שניהם בהמצאה ומצד המקבל המתנהג על פיו אשר ההנהגה משותפת בין , הנותן המנהיג

ועם אחרים לא ימצא בפועל כלל רק בכח הוא , וכבר ימצא ממנו עם אחרים מעט, בפועל
פ שנשתנה הכח לפי מזגי הגוף והמתרבה והמתמעט לפי שינויו באישים "ואע, נמצא עם כלם

כ לא נשתנה כי אם במקרה כהשתנות אור השמש "וא, רק בכלל המין הכח הוא שווה לכל
אשר נמצא בעיניהם כח , והם כל בעלי עינים אשר בארץ, אים באורולעיני הפרטים הרו

, רק בעבור שלא יושלם עצמותו השכלי בפועל, ומזה הצד השכלי נקרא האדם מדבר, הראות
, למציאות פועל השכל השופע הפרטי, כי אם באמצעות הדבור החיצוני הקודם במציאות

שפיעו החונן אותו הוצדקנו לומר על לפרטי שהוא מקבלו פרטי מצוי ואם הוא כללי מצד המ
  :  דין הוא להקרא בשם דבור-זה שהמשלימו 

ת "ועוד תדע כי סוד האותיו, ר העליון השופע"ר האו"ר חד"והסוד תדע שכל דבור יורה על זה
גם חיות הקדש , והם יעידוך לדעת רזי תורה, ת הנפש המקבלת שכל על ידם"יורה על זהרורי

ואחר שהדבר כן הנה יושלם האדם משני הצדדים האלה , י תורה"הם הזהרורית המודיעה רז
וכל המעלות אשר התחלתם , ויש ביניהם מעלות רבות מאד, שהם הראשון והאחרון
ובהן , לכל איש ואיש הן כולם עבודת השם הרוחניות בעצמותה, מהראשונה עד האחרונה

והנה על זה תמצא באמת , נשתנו הדעות והאמונות במקריהם לפי סוד הרבה הרבוי והמיעוט
וכל מה שפחת , שהדין נותן להיות מי שהרבה בעבודה ההוא יותר לשם שמים נתעלה יותר

  : שאם פחת פוחתין לו ואם הוסיף מוספין לו, וכן הדין בגמולו, נפחת

מן לימוד ידיעת , והנה התחלת זה המעלה היא מן הלימוד שלומדין תינוקות של בית רבן
והנה , ה הראשונה הרוחנית האלוהית כי איני מדבר פה במעשיםשהיא העבוד, האותיות

ה "והיא מעלת משה רבינו ע, פה אל פה, תכליתה היא השגת הדבור האלוהי מפי הגבורה
אבל כלן יחד בכלל ובפרט שמן עבודת השם , והאמצעיות שבין שתי הקצוות הם רבות מאד

  : הרוחנית בהיותן לשם שמים באמת



  : והנה זה העבודה נמצא נפעלת על דרך חלקים וסימן ענינם אותיות

גם אם שמעתי האזן , הנמצא בפה כשאין כח באזן להודיעו ללב, החלק הראשון הוא הדבור
פ שהוא לשם שמים הוא הקצה "ואע, הנה מציאותו נקרא דבור בלתי מובן, ולא הבינוהו הלב

וזהו הדבור הנמצא בפי הנערים הקטנים , הפחות שבכל קצות העבודה האלוהית הרוחנית
וגם הוא בעצמו הדבור הנמצא בתפלות עמי , הלומדים העברי ואינם מכירים מה הם אומרים

  : שגם מדברים ואינם יודעים מה מדברים, הארץ ובשיריהם ובקריאת הכתוב

נת כי אין ספק שלא תבין כו, י אשר אינך יודעו"י ותוגרמ"כי לשון הקודש אצלם כלשון תתר
, שהם שם ופעל ומלה, חלקי הדבור' עד שתסכים בג, המדבר בו אם לא תבין הסכמת לשונו

  : בקטנות עבודתם ובמעט מציאות מעלתה, גמולם קטן ומעט, פ שכונתם לשם"ואלה אע

, והוא רק מי שהתחכם לעצמו, הנמצא בלב לבד ואינו נמצא בפה, והחלק השני הוא הלכות
וזה האיש החכם , וציא דבורו לפעל להשפיע לזולתו מחכמתוולא שפע עליו מכריח פיהו לה

אך פיהו ,  לא עבד העבודה האחרונה ולא הוליד פרות מעציו-פ שהשלים עצמו "אע, המיוחד
  : וכבר יש לו לעצמו גמול גדול כפי עבודתו, לבו מהול] כי[עקר וערל שפתים הוא ואם 

והוא אשר , צא בלב ובפה בשלמותוהחלק השלישי הוא הדבור המשלים כונת השם והוא הנמ
ראוי לומר עליו שעלה במדרגת הנביאים כמו שתשמע שבזה החלק ראוי , מי שהושלם בו

הוא שתדע שהדבור היוצא מהפה , ואשר צריך להתבונן בו, לבאר קצת מענייניו המופלאים
א והדבור הנמצא בלב הוא קודם במעלה לדבור הנמצ, הוא קודם במציאות לדבור הנמצא בלב

כי הוא , והלב נותן לפה הדבור הנמצא בו, ובהשתתפות שניהם יהיו כאלו הם דבר אחד, בפה
והפה מוציא הדבור ומגלגלו באויר ומוציאו ומוליכו בלא זמן אל , אצלו בדמות מעין נובע

והנה אזניו שומעות הדבור אשר בא להן מפי המדבר באמצעות הקול והרוח , האזנים השומעות
  : האויר

כ מוליכות הדבור הרוחני אחר שקבלוהו "והאזנים ג, ב אותיות יסוד לו" היסודי אשר כוהדבור
ומפני שמנהג , ולפי הבחינה של הלב תהיה הבנתו בדבור, והלב מביט ובוחנו, גופני אל הלב

הנה לא יוכל הלב , וההרגל חצי הטבע, הלב הוא להיותו נמשך אחר הלמוד שהוא ההרגל
בין יהיה הלב לב המדבר אשר הוציא הדבור בעצמו מפיו בין , ולבחון סוד הדבור הבא אלי

כי זה דבר , ואין לאדם חכמה בשום פנים בלתי למוד, אלא לפי חכמתו, יהיה הלב לב זולתו
כמו שאין שום אדם מלח או נגר או ספן וכיוצא באלה המלאכות , נמנע בטבע מכל אדם

כי לא יהיה אומן שלם אם לא , לפועלאם לא הורגל לעשותם תחלה ולהוציאם מכח , ודומיהם
  : יפעל הפועל פעמים רבות

עד שירכיב , והנה הנער הלומד לא יחקק הדבור או הפסוק או הענין שלמד בלבו חקיקה קיימת
וגם , וישנה וישלש וירבע ויחמש עד שוב ההרגל אצלו בטבע שלם, הרכבות רבות בלבו, הענין

 דומה מי ששנה פרקו מאה פעמים למי ששונה מאה אינו.) הגיגה ט(ל "על זה אמרו חכמינו ז
והכונה בזה מה , ו"י הו"הכ' בגי) יד, איוב כה(ן "ואחת שנאמר החכמה מאין תמצא מאי

והמושכל הוא מושג , כי הוא דבר מורגש ומושכל ומקובל, ואין מי שיכחיש זה, שזכרתיו לך
אבל הוא דבר , לאבל אינו מושג מחכמת האדם החכם לכ, בהשגה אנושית מרוב חכמה

כלומר שקבלנו סודו מדברי , כ קראנוהו מקובל"וע, שהודיעו השכל האלוהי לחכם המתנבא
והוא אם כן , או מהשם יתברך באמצעות שכלנו גם אנחנו, הנביאים או מדבר מי שקבל מהם

מדרגות ההשגה המגדת האמתיות לנו ' והם ג, למעלה מן המושכל האנושי המוטבע בנו
  : אמת והשקרוהמבחנת בין ה



צריך להרכיבו בכפלים , כ כבר התבאר בלא ספק כי הענין היוצא לפועל בחכמה מהחכמות"וא
וזה הכח בהיותו שלם נקרא , רבים עד שיבחן הלב אמתתו ויוחקק בו חקיקה בלתי נמחקת

ואחד להיותו נזכר אחר רוב , אחד להיותו נזכר בקלות, אבל יש בו שני דרכים, אצלינו זכרון
והנזכר בקלות , הרי הוא דומה לאות הנכתב בלוח ונמחק,  אבל מה שהורגל ונשכח,מחשבה

, דומה לסופר אשר קולמוס בידו והלוח לפניו והדיו בקסתו שמיד הוא כותב כל מה שרוצה
ואין לו כלי , דומה לסופר שרוצה להודיע דעתו בכתב לזולתו, והנזכר אחר רוב מחשבה

כן , ובהמצאם יכתוב מה שירצה, טרח למצוא הכליםהכתיבה שהוא לא יוכל לכתוב עד שי
אם ירצה הזוכר לחקקו עוד בלבו עד שלא ישכחנו לעולם הוא , הענין הנזכר אחר השכחה

  : צריך אל השמות

ולא יוצא לפועל לעולם אלא , והשומר אין לו מציאות עד שיצא הענין הנזכר לפועל שלם
והנה יקרה זה השמור , ם רבות מאדכלומר הקריאה בדבר פעמי, ברבוי הרכבות הלימוד

אבל , המורגל לפה וללב עד שפעמים רבות לא יבין האדם בלבו שום דבר מכל מה שיוצא מפיו
ואינו מבין , כמו שקורא הזמירות בבית הכנסת בקול ערב ורם, הוא נשמר בפה מרוב הלמוד

בין הוא כל מה ועד שהמבין השומע דבריו יחשוב שהצועק ההוא מ, דבר מכל מה שיוציא מפיו
  : שמרנן בו

כיצד חשוב , ואמנם הבחינה אצלו שידע אם הוא מבין אם לא אינה שוה לכל השומעים דבריו
שכל מה שיוסיף לטעות יהיה , שהבחינה היא לה שתהא בדרכיו אם הטעה בפשוטים בקריאתו

  : עהאצלו סכלות הקורא הטו, וכל מה שהבוחן יותר חכם מבוחן יגדל, יותר סכל אצל השומע

ה "כאמרת המלך דוד ע, ולפי מה שהודעתיך בדברי תוכל להבין שאין בחינה אלא צירוף
ונסיני צרפה כליותי ' ואמר בחנני ה, )יז, תהלים יב(ת כסף צרוף "ת טהורו"אמרו' אמרות ה

) ג, משלי יז(' ה מצרף לכסף וכור לזהב ובוחן לבות ה"ואמר שלמה המלך ע, )ב, שם כו(ולבי 
וזהו בעצמו מה , לא נתנו המצות אלא לצרף את הבריות) ג, ר יג"ויק(ל " זואמרו חכמים

  : ף לצרף אותיות שבהם נבראו שמים וארץ"יודע היה בצלאל צרו) ,נה(שאמרו בברכות 

רצוננו לומר בזה בחינת , ואחר כן כבר התבאר לך על פי העדים כלם שאמרנו צירוף האותיות
ל "ל גלג"ת גלגו"וכללם בסודם גולגל, ם"ן היחודי"ה לשו"הבחינ, ף"האותיות וסוד צירו

לא יתכן לאדם לדעתה , ה האמתית"ה והבחינ"ל השנ"ה מגלג"ל השמימ"מגלג, ה"הנשמ
והיא שאתה צריך תחלה לאמת בלבבך בכל דרך , ולהשיג אל מעלתה אלא אחר מה שתשמע

ונמצאו , שהאותיות הם סימנים ורמזים בדמות מדות ומשלים בעצמותם, שתוכל לאמתו
שבהוצאת , ואצלינו הם בדמות מיתרי הכנור, להיותם כלים להורות בם דרך ההשגה לאדם
ובהשתנות ההבאה ממיתר אל מיתר ובצרוף , קולו עם הבאת העץ אשר ביד על המיתירים

, תתעורר נפש האדם המבקש לשמוח אל השמחה והששון והתענוג, ההברות אשר יולדו ממנו
כי השמחה טבעית לכל אדם ואם לא יעוררהו אליה , הנפש בזהוהתקבל מעדנה ורוב הנאת 

ואם האדם עצב ועצל בעת התפעלות לבו אל , בציור המחשבה לא תתפעל הנפש לשמוח
כי העצבות והעצלות הנחקקים במחשבתו בדרך מן , לא יקבלנה לעולם, תכלית קבלת השמחה

איך יתכן להמצא ,  או חזקואם ההפך קיים עומד, והם הפך השמחה, הם חזקים מאד, הדרכים
  : אחר אשר כוחו בתכלית החלשה, הפכו בפעל

, ועל זה תראה רבים מן המתאבלים הנאנחים והנאנקים מפני שדבק לבם בציור האבל וחזקו
לא יסור מהם ציור היגון שכבר גבר , וינגנו וירקדו לפניהם, שאפילו יבואו כל בעלי מינים זמר

 על ענין יוסף שנאמר ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו ה"כמו שקרה ליעקב אבינו ע, מאד
ולהם קצות שתים כמנהג , ואלו מדות חלוקות בנבראים, )לה, בראשית לז(וימאן להתנחם 



כי , ולפי קרבתם וריחוקם יתעלו ויופחתו, ואמצעיות קרובות ורחוקות רבות, הדברים כולם
רמז בכיוצא בזה במאמר שלמה המלך כמו שנ, והקרוב אל הרע ירוע, הקרוב אל הטוב ייטיב

ולפי דרכי זאת כבר תבין סוד , )כ, משלי ג(ורועה כסילים ירוע , ה הולך את חכמים יחכם"ע
ובמה שביניהם מן הקרבה , כל המדות מאותן קצוות התעוררות הנזכר בשמחה ובהפכה

תוך עצבות כמאמר אין הנבואה שורה לא מ.) שבת ל (ל "וכבר ידעת מאמר חכמינו ז, והריחוק
אין הנבואה שורה אלא על ) ב א"שבת צ(וכן אמר עוד , ולא מתוך עצלות אלא מתוך שמחה

ואלה הם בלא ספק מדות ראויות להיותן קודמות לכל נביא אלא שהן , חכם גבור ועשיר
  : ואמנם הפכיהם לגמרי הם מונעיהם, מדרגות

, כ שרתה תחלה בארץ" אאלא, אין הנבואה שורה בחוצה לארץ) מכילתא בא(ואמנם אומר 
יתברך לך ' רק אין הדבר כפשוטו שהרי אברהם היה חוצה לארץ כשאמר ה, הוא מאמר אמתי

ולדעת הקבלה זה , וזה היתה נבואה ראשונה לפי הוראת התורה, )א, בראשית יב(לך מארצך 
, יםואם יאמר אומר הדורות משתנים פיו כמאה עד, וכולן נאמרו לו בנבואה, אחד מן הנסיונות

שכמו נשתנה , )ה, שמות יג(לי ולא לו ' ואף אתה הקהה את שניו ואמור בעבור זה עשה ה
ואם יאמר לך הפרש בין לפני הבחירה בין לאחר הבחירה אמור לו , הדור אז ישתנה האדם

האלהים אשר בחרת ' אמת אך הבחירה הראשונה היה באדם והיא באברהם כמו שנאמר הוא ה
וענין , והבחירה השנית בארץ, )ז, נחמיה ט(דים ושמת שמו אברהם באברם והוצאתו מאור כש

אלהיך דורש אותה ' הארץ הוא היה הפנימי אשר השכינה שם שורה תמיד ועליו נאמר אשר ה
ולפי דעת המאמינים , )יב, דברים יא(אלהיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה ' תמיד עיני ה

רה לו הרצועה הסחו הקשורה אחורי הפרגוד כי זה בארץ ממש לבד לית דינא אצלו והות
פ שמי שאינו בו היה "ל ואע'פניו ממנו והיה לאכו' לעדות על השכינה שורה עליו והסתיר ה

דברים (י "מדה כנגד אינו מהם ואמר הלא על כי אין אלהי בקרב' י ה"ו כ"לאכול שסודו באנ
ו והיו עיני ולבי שם כל וגם צריך שיכחיש שריית השכינה במצרים ובמדבר ואמר, )יז, לא

לעדות על שכינת השכינה בארץ הנזכרת אבל אמרם שתשרה שכינה ) ג, מלכים א ט(הימים 
ל שכינתה במה שהוא כח אזי ציונו למשכנה לפי סוד "ר, בחוצה לארץ אחרי שכנה בארץ

  : מציאות השכינה

 ולא אמר ,לב בנפש כמלך במלחמה) ב"ו מ"ספר יצירה פ(וכדברי דעת סוד מאמר האומר 
ץ "ד בחו"ע וסו"ב ור"והנה טו, ן"ן ותחתו"ו עליו"ב שסוד"ר הל"ץ בחמ"וסוד באר, נפש בלב

ט שסודו "ואחר שתשרה שכינה בפר, ו"ו ובה"ר ושמה תה"ר האו"שהיא זוה, י"ץ נפש"לאר
ומאלו הראיות המקובלות יש , ף צדיק שתשרה בנפש שהיא חוצה לארץ"ד שהוא גו"פרגו

רק חכמת הטבע מעידה שהשכינה בכל מקום ושורה על הראוים ולא , ץבידינו מהם בלי ק
בין לדעת הפשט בין לדעתינו שלא , לא בארץ ולא בחוצה לארץ, תשרה על מי שאינו ראוי
  : לא על לבו ולא על נפשו וזו מבואר, תשרה על מי שאינו ראוי

והטבעית , תיש מהם בהרגלו, ואמנם יש לבני אדם מדרגות רבות יש מהם בהכנה טבעית
וכל מה שהופסדו , וההרגלות השלמות הם מכונות בהכנה קרובה מאד לקבל השפע הנבואי

ואותיות , ומפני היותינו קרובים אחר הכנת לב טוב אל השפע הוא, הורחקו מהשפע, מהכח
רבים המה הנשפעים , שהם חומר הדבור לאמצעיים בינינו ובין השפע כדי מחשבותינו אליו

  : היא ריאה על יד אמצעים כי ארמונה טיט ורפש, שהנמצאים עם הנפ

   

   חלק ב סימן ב



  : 'קטן סימנו ה' חלק ב

מאחר שקבלת קבלת היות האותיות וידעת שנמצאו לנו כדמות כלים שבם יעשה כל אומן 
פסהים (ל אמרו לנו דבר וקבלנוהו מהם והוא אומרם "ראוי שתדע מחכמינו ז, ואומן מלאכה

ה באמרו במשלי פסוק " תורה לעולם והביאו ראיה מדברי שלמה עאלפים שנה קדמה.) גד
ם משחקת לפניו בכל "ם יו"יו, )ל, משלי ה(ואהיה אצלו אמון ואהיה שעשועים , אחד והוא זה

עד שלא נתנה היתה כתובה ) ג"ה ה"סוטה פ, א"ו ה"ירושלמי שקלים פ(ועוד אמרו לנו , עת
אבל מה , רושים רבים על שני הדברים האלהוכבר נאמרו פי, באש שחורה על גבי אש לבנה

ואשר יסבול , ובחנם, ואתה תראה דברי ודברי זולתי בם, שאומרו בו אני הוא ענין בפני עצמו
ואתה , אבל יש בטוב קצוות רבות, ב"והשאר שמור כי הכל טו, אותו תקבל, שכלך מהם יותר

ו התחלת מעשה מרכבה "וה, תמשך מטוב לטוב שעליו העולם מתגלגל כחותם מעשה בראשית
ואם תוכל גם אתה לחדש יותר טוב , מ"ל מו"ן להיותו סוף הגלגו"ו הדי"וה, וראשית כל תנועה

  : חדש והצלח

ד "לפי דרכי ידעתי סו, ואמנם מאמרי אני בענין אלפים שנה כפי מה שהורוני רעיוני הלב
תה לעולם ת קדמה מציאו"ם ודמו"ה אשר היא צל"א שלו אשר התור"ם שהם פמלי"אלפי

אל כי ראיתי "שנאמר ויקרא יעקב שם המקום פני, שהנה שם פני האל תמיד והרמז מיעקב
וסודו נפשי הנאצלת שהיא הנצלת , )לא, בראשית לב(י "אלהים פנים אל פנים ותנצל נפש

כי כל באמת סח הגוף זולתה הוא בכח מת ואם הוא חי בשתופה בפועל זמן אחר אין , באמת
שנאמר אלף ) של(יא של מעלה ופמליא של מטה הם אלפים ורבבות שרצה פמל, חפץ בו

ואמנם אלה שניהם אלף שהם , )ח, דניאל ז(אלפין ישמשוניה ורבו רבוין קדמוהי יקומון 
שלפי האומן , וכן כל פמליא בסוד נשימה לאף שהיא אימה לנפש, וכן אלפים פלאים, אלפים

רך אל מה שרמזתי לך הוא מספר הדבור וסוד אש אורה ומה שאעור, הפליא שמן מלפני האש
ומשם פנה לאמש והוא שמאל והאש , וענינו אל יה מנפש אלהים מהשם, שסודו שהוא נאצל

והנה סוד , כי כל גוף מהם מלא נפישה, ומשם נמצאו פנים לאשה, לפנים כמו שהיו לאש
לאכה שבם נשלם מעשה המ, כלומר מדות האין, והוא דמות גלגל, ם שלם"אלפים שנה עול

כ נאמר "א אלפים שנה נכתבין על כתב בשני ההפכים כמות בחיים וע"וסוד בכל עת ה, ודעם
, ה ושניהם שעשועים"ל וי"והנה אצל אמון אצולה מא, כפול) ל, משלי ה(ואהיה אצלו אמון 
ן "ך שהוא מטטרו"והנה אליהו מוכיח גם חנו, ה"ל ומדת רחמים שמה וי"מדת הדין שמה א

וסוד , ש שהוא משקל המציאות"ת האור הנברא שהוא מנפ"וסוד הע, והוא סוד בכל עת
  : ת שעשועי"גם מספר ר, וכללם שש מאות ושלוש עשרה מצוות, שעשועים בשפה אחת

וסוד מצות ממלכות כי מצוה וממלכה באה ממלוכה כוללת לחיותה מלאך האדם המשתעשע 
, וכאלה רבות ודעם, פניווסוד משחקת ל, ו בשוה"ם כופ"ם יו"וסוד יו, מהמלאכה שעשה

אין כונתם לומר לנו שיש לשם , ה אלף שנה"שיומו של הקב.) סנהדרין צז(ל "ואמנם אומרם ז
ואיך יתכן שהשם יתברך תחת דבר , כי הזמן ימצא, ובאו להפליג זמן ארוך בקוצר, זמנים

היה זה , ה רבי רבבות אלפי רבואות שנה"ואפילו אם הייתי אומר שיומו של הקב, שהוא בראו
תהלים (רק הסוד הוא דרך שנאמר דבר צוה לאלף דור , דבר מורה שהוא חי תחת כל הזמן

, והגמול לאלף דור) ה, שמות כ(וכן אומר עושה חסד לאלפים , שהוא לדורי דורים) ה, קה
  : שזה יורה על רבוי גלגול הזכות של המדה או חובתה

וכן , ת"ק וזה צבאו"ורענות אחת מתשמדה טובה יתירה על מדת הפ.) סוטה יא(וכבר נודע 
, והם חמשיות ועשריות, שהמדה מתהפכת לשני מיני קצים, אחת מאלף היא המתהפכת לקצים

והם חמשיות ועשר ספירות אמת הן חמש כנגד חמש , וידוע שחצי העשריות הם החמשיות
והנה אברהם זכר , )ג"א מ"ספר יצירה פ(מספר עשר אצבעות ומכריע כולם את כולם 



והוריד חמשה ) כה, בראשית יה(ואמר ימצאון חמשים צדיקים , עשרות בענין סדום ועמורהה
וסוד , וסוד הספירות, ד כי אברהם הכיר סוד המדות"ועוד הוריד עשרות עד יו, למעט המדה

כלומר , כלומר הפוך שם משם לשם, מתוך מה שגלה לו השם בענין שם אשתו ושמו, השמות
ושוב שם , ה"י שר"ף על כחו כח שלא היה בו כענין שוב שם שרוהלא מעט כחו וזה להוסי

  : ואין זה כי אם הודעת הסוד בשתוף ובחלוק וצרפם ארבעתם ותכיר סודם, ם"ם אברה"אבר

להורות לו שעשר ספירות נחלקים ימין ' ה'לה' ועל כן חלק י, ותדע כי יש עשרה כמאמר האבר
והוא , וזה בכחות, ך"והשם חוזה בתו, חובהואלה משמאילים ל, אלה מימינים לזכות, ושמאל

ן "וסודו ב, שהוא מהפכו באש, ך"ש הסו"ו באמ"ו פ"חתום תמיד בשנוי הטבע כלומר בשם כ
, ר מד"ב(והנה משם התעורר אברהם למדות וידע , שהם עיני שרי, ד בנפשי פנה שרי"ת יח"ב
כפלם ,  חצים חמשיםהשמות ותמצא סוד' כי אברם לא יוליד אבל אברהם יוליד מנה ד) יב

, וכן אברהם בר מאה שנה הוליד, )ה, בראשית כא(ויהיו מאה ואברהם בן מאת שנה בהולד לו
וכן השם , וזו היא מלת מגן צריך בידך, )א, בראשית טו(ן לך "ף חלקם ותמצאם מג"וסוד קו

שמות (בעשר ובחמש כאומרו ושמת עליהם שרי אלפים שרי מאות שרי חמשים ושרי עשרות 
' היא חמשים שהוא ה' ונ, עשרות' היא מאה שהם י' וק, מאות' היא אלף שהיא י' א, )כא, יה

והם אלפים ', י'נ'ק'יהיה הסימן היוצא מהם א, היא עשרה שהיא עשרה אחדים' וי, עשרות
ומנה עוד חמשים כפול , י"ה מערכות מנה מאה אלף כפול ותמצא שד"וזה הוא סוד ז, בעצמם

' ה'פ'ו'וסוד העולם ס, א"ו הוא סוד קנ"ה פ" עוד עשרה כפול ותמצא סומנה, ם"תמצא שעשועי
ו "ה פ"ו ס"כ) יג, ירמיה ב(וכסופה מרכבותיו , )ג, גהום א(בסופה ובסערה דרכו ' שנאמר ה

, אלפים שנה' וסוד העולם ו, סודם על הפוך יום ושנה, )ד, תהלים צ(ואכן אומר אלף שנה 
שתא .) סנהדרין צז(ו ימים וזהו אומרם "יום יום סודו וכי , ה אלף שנה"וזהו יומו של הקב

  : לא שיש לו ימים ולא שנים חס וחלילה מלהאמין זה, אלפי שני הוו עלמא

אבל מדות העולם מתהפכות לקצים ידועים והם יורו על המועדים והזמנים והשנים והמחזורים 
, השיגו סוד החדוש האמתיכ לא "וע, וזהו אשר נעלם סודו מחכמי המחקר, והשמטים והיובלים

הוא סוד , )יד, בראשית א(אמנם אומרו והיו לאותות , וסלקו ההשגחה האלהית מהארץ
ה "ב ל"הרי לך שם בן מ' ד ו"ב כ"ת שעות י"והיו אלף מועד מועדים וחצי ד, האותיות
, ד ועדנין ופלג עידן"ב עידן כ"שהם י, י זמנם אלף"ח וחצ"ולמועדים מועדים כ, האותיות

  : ים ושנים גלגול המדות בם בכל עתוימ

ובאדם אש על , ואמנם ענין היות התורה כתובה באש שחורה על גבי אש לבנה זהו במציאות
שחורה חשך , וכך הם בשני היצרים, שכך הם צורת המרכבה, צורה על גבי צורה, גבי אש

מא לקבל וכל זה הכנה בעל, לב רוח השנה, רוח לב השנה, מדת יום מדת לילה, לבנה יום
  : הדבור

שהדבור ההוא , ואמנם סוד קבלת הדבור האלוהי הוא ענין משותף בין מדת הדין ומדת רחמים
שעניני קול , )לד, דברים לב(ו גם הוא בקולמוס ואומר הלא הוא כמוס עמדי "ב ל"כדמות ל

  : ו"ן ו"וסוד קול סמך עי, ן לעדים על זה"כמוס וסמך ועי

כלים , ד שהתבאר לך שכל האותיות הנכתבות בספר הביאוראח, והנה מעידך על סוד קבלתו
והם במדות מיתירים הרי שהם כלים ראשונים חיצונים , ראשונים חצבם להשגת השכל
והקול המשותף עם הרוח היוצא מן הפה עם הדבור הוא , להתעוררות הנפש אל השמחה

  : בדמות הניגונים שהם המושיעים קולם ברוב שנוי



ובתנועות מתהפכות עולות ויורדות ונוטות ומתגברות ומחממות כלי השמע לקבל ולצייר 
דמיונות הקול עד שיבחן הלב ויהנה ויחשק לשמוע ותתפעל הנפשיי ותשמח ותחשק ותתגבר 

והאזנים , כן בדמות זה הדבר בעצמו הוא הדבור הפועל קול ורוח ודבור בהאזנים, שמחתה
, כשהלב מכין עצמו להבין הדבור הבא אליו לא על ידי האזניםמוליכין מה ששמעו אל הלב ו

ונפתחות מקורות הצינורות ומזדכך הדם , הנה הנפש פותחת לו אזנים ומתגברות אזני הלב
שהוא צבע , והנפש מעיונת בדם החיצוני שבלב שצבעו הראשון בדמות צבע האש הראשון

מה לים וים דומה לרקיע ורקיע שתכלת דו) א, סוטה יז(תכלת בדמות דם חלזון אשר בים 
, ה"ד חזון והוא חמרן גדול מי"למ, ם הים"והנה דם חלזון שהוא מן המי, דומה לכסא הכבוד

היא תעשיר ' ברכת ה, ו"ת פ"ל ל"ו ק"ת כ"ר כ"ת ב"וממנו נולדו הנולדים הכלליים וסודו תכל
וש במשוש בסוד והנו שמוש בשמוש מש, )כג, דברים כא(קללת אלהים תלוי , )כב, משלי י(

  : והוא מעשה מרכבה' מ'ש'א' ש'מ'כי סוד שם הוא א, ציור שם בציור שם, זכר ונקבה

וזו היא הרכבת מה שנאמר במה שכתבתי שהתורה היתה כתובה , והענין שם האיש כשם האש
וכן נודע בלא ספק שהדבור האלוהי בא באמצעות , אש באש, באש שחורה על גבי אש לבנה

ונאמר כשמעכם את הקול מתוך , )לו, דברים ד(יו שמעת מתוך האש שנאמר ודבר, האש
  ): יט, דברים ה(החשך 

כי האש ההיא בלתי מאירה , והנה הדבור והקול מתוך האש אשר הוא האש היסודי שהוא חשך
ד "תחשוב סוד ופח, והיא הכח הגבורה כח יצחק ומדתו פחד, והיא אספקלריא שאינה מאירה

והנה , )ז, בראשית כב(ל והנה האש והעצים "כגבריא, )מב, ית לאבראש(ש "ק תמצא הא"יצח
מה , ת הנפש המעיינת ושם רואה בעין השכל"צבעה תכלת ומורכבה ומתעלה כמראה ב

בכח , כי הנפש מעיינת וחוקקת המורגל בפיה ובאזניה ובלבה, שרואה פירוש במראה הנבואה
חזקה נשמרת ונזכרת בדמיון עם כח ומתוך היות חקיקתה , הדמיון המשותף עם השכל וההרגל

וכאשר תסתכל הנפש בצבע האש ורואה אותו בדמות תכלת שהוא דמות כסא , שפע השכל
כי אמרנו , הנה השכל מצטייר בתוך הצבע ההוא הזך הנקי מכל מראה, ד והוא טבע הלב"הכבו

ם "וזהו אומרו כתובים באצבע אלהי, עליו שהוא צבע אינו אלא דמות צבע לא צבע ממש
ע הוא "הנמצא שסוד צב, והבין מה בין צבע וטבע, ע"שסודו בצבע וטב, )יה, שמות לא(

  : ע"טב

כי עד שיהיה הטבע מורכב מזכר ונקבה לא יתכן , )טז, בראשית ג(וזהו סוד בעצב תלדי בנים 
והנה נודע כי הצבע הוא הנראה בקשת הנולד מהשמש , כ בא טבע כפול אחד לזכר"להוליד וע

ין המימיי שנאמר את קשתי נתתי בענן והיתה לאות ברית ביני ובין הארץ באמצעות הע
, )בראשית ט טז(ועוד כתיב לזכר ברית עולם בין אלהים ובין נפש כל חיה , )יג, בראשית ט(

פ שנאמר ויהי האדם לנפש "ע ועל כן זכר נפש מדברת לבד ואע"ם סודו הוא הטב"והנה אלהי
כי מה שאמרה תורה תוציא הארץ ) ה, ר ז"ב(ל "כמינו זוהנה אמרו ח, )ז' בראשית ב(חיה 

ותרגום לנפש חיה לרוח ממללא , זו נפשו של אדם הראשון) כד, בראשית א(נפש חיה למינה 
  : וכבר כל זה אינה שוה כי האדם חי ומדבר נגבר, כל נפש מדברת

ף בין השכל והוא הציור המשות, וכבר אמרתי לך כי כל הדבור הפנימי אינו כי אם ציור לבד
הנה היא מיד רואה עצמו מצויירת , כ בשר נפש רואה הצורות שהם למטה ממנה"וא, והדמיון
ועוד מעינות אחרות במשפיעה באמצעות שפעה הסכלית עד שמשגת המשפיע בה , בתוכם

ולא תשלם בשום , וכל זה לא תגיע הנפש אליו אלא עד שתשלם, במציאותו לא בעצמותיה
וענין האותיות הוא שהם צריכין לתנועה חזקה , האותיות הנרמזותפנים כי אם באמצעות 

ל שימהרם המצרפם בפיהו כדי להרגיל "ר, שיתגלגלו פנים ואחור במהירות במקום מבטם
ותהיה האוזן שומעת ובוחנת מה שיוציא מן , להוציא מחשבת הלב לפעל השגה מהשגותיו



כלומר כמו שדרך החיך , )ג, איוב לד(כמו שנאמר כי אזן מלין תבחן וחיך יטעם אוכל , הפה
כן דרך האוזן , לבחון טעם הדבר אם הוא מר או מתוק או חמיץ או עפיץ או מלוח או תפל

  : או מות או חיים, או אם בו ברכה או קללה, לבחון טעם הדבר אם הוא דבור טוב או רע

ה עליהם ואלה הם ששת דרכי הדבור הנופלים על הענינים שכך היא העידה התורה הקדוש
שבתחלתה נאמר שיש במציאות הדבור גן והוא הגן אשר בו הוא שם האדם , בתחלתה ובסופה

שהוא הדבור המושכל המצויר הנשפע מאצילות קדמונו של עולם מקדם , להתעדן בעדנו
קנני ראשית דרכו קדם ' ונאמר ה, )כג, משלי ה(שנאמר מעולם נסכתי מראש מקדמי ארץ 

וסודה בזה , ם יום"ב אותיות קדמה לעולם יו" כי התורה הכלולה מכ,)כג, שם ה(מפעליו מאז 
, א אותיות שורשים ושמשים הידועים"ם עוד הם י"א אותיות שורשים גם יו"ופירוש יום הם י

ואין , ן תמצא"ואין זה מקום בינה מן אי, )לב, איוב כה(והרמז בם אומרו והחכמה מאין תמצא 
הוא הכל חבר ' עד י' והנה המספר מן א, ם החכמה והבינהוהנה שניהם מגולי, הוא מקום בינה

ל "ל גלג"א עם הכל וסודם גבוה ועליון והנה גלג"וכן גם כן עוד י, ך'להי'ותמצא א, א"אליו י
וזה הגן הוא גופני , ו"ו ס"ס, זו מגלגל זו, גלגל עוז והוא גן זה גנזו, ך"ל אלהי"שסודם גלג

, חמה אשר בה יגדלו כח החכמה וכח הבינה, ה"וסודו ליח' ח ושעריו ז"הגופני הוא המ, ורוחני
ה באמצעות חם "והפועל בה תחלה לתת בה זהר ואור וכח לקבל דרכי הדבור הוא כוכב החמ

ובו נברא , והוא כוכב השכל והוא כללי ופרטי כשמי בסוד שם אדם, החמה שהוא סופר לחמה
ת "אי למלוך בשמי צבאוהעולם שהוא משמש תחלת ליל אחד במוצאי שבת במוצאי שבת

וסודו , והוא שרש הדלה, כלומר בשרש הדם שהוא קשת הגאולה, בדם הקשת, בשטר שם
ת "ת בשמחו"והם ספירות כלומר מחשבו, והוא שבתאי עם דלי שדי בתלי, חומר ראשון בדם

ב "ו כ"ב כפול כ"ו כוכ"וסוד כ, שהיא מלכות במזרח' שמות שהם שם עדים על ו' י, משבחות
ם שבם שוכן "ם סודם צבעי"עצי' ן ב"והנה בג, אותיות והוא הרוחני הפועל המניעבשם וה

והנם בדמות תכלת שהוא מקבל זהרורית כמראה וראשיתם כל יסוד , ר ושמן זכור"זוהר האו
טבע צבעים , לבן שהוא מקבל כל צבע ונקרא צל הלבנה והוא נצבע והוא מטבע האלהים

כי הנקוד הוא , בכל צלם כלומר בכל נקוד, ל כל דבוריו צבען גם הוא מכין הלבנה לקב"ושמ
ט "ומה ע, ט שהוא כדמות הדעה"והוא בשפע הנשפך בע, הוא הדמות, והאור הלח, הצלם

החיצוני המתנועע בכח היד וכל הכחות הקרובים והרחוקים להעד הלב והמוח והנפש והשכל 
 ציור צורת האותיות ומכל והיות העט מטבל בקחת הנושא חמר הדיו ונושא, והחושק לכתיבה

תתעורר נפשך אם עשו בה עץ החיים ועץ הדעת ופירות שכליות וספירות , כיוצא בזה והדומה
ולא תצטרך אז בזה להטריח , עד שתבין ענין המציאות העליון והתחתון הנכללים בך, אלוהיות

, וא לבךכי רבך ה, עצמך לבקש ספרים או חברים או רבנים ללמדך מה שיחסר לך מן החכמה
והוא יענה לך בכל ענין וענין כראוי אהבת חשק , ושאלהו בכל הענינים, ואלהיך הוא בקרבך

  : וסיבבתו חבתך גלגלי, מיראתו תעשה עלי ולפיך הסיעהו, שחק יצאה מהשם

   

   חלק ב סימן ג

  : 'קטן שסימנו ו' חלק ג

לך כל מה שיש נראה לך מה שאגלה , אל תפלא אם מתחיל ענין אחר ואני מדבר בו קצתו
, אך רחוק בתכלית הרוחק, תחתיו ובשעת חשקך בו אני מדלג לדבר אחר זולתו קרוב לענינו

כי רוב , )יד, יחזקאל א(כן חייב להיות האדם צופה בה בדמות רצוא ושוב , כי שבע החכמה
כי הבינתו מועיל ומפרנס , כן הוא ממית בדמות רוב הדבש ורוב היין, החשק כמו שהוא מחיה

וה הרעב והצמא עד שמישב כח החשקו גבור וחזקו וגבורתו ומתיש כחו הרב ומשיבו אחר ומר



ועוד מניעו ומכלכלו ומושכו ומניחו , המיושב לכח אשר היה עומד בו טרם רוצו, שרץ אל הכח
וזהו סוד , אל הכח כמו שהוא בתחלתו היה בכח ומציאות לפועל, ומניחו ומושיבו מן הפועל

והוא התגלגלות וחוזרת כל נמצא , ורי של כל המציאות הנגלה והנסתרגלגולו וסבובו ומחז
לכח , בזה הצורה כתוב בספר ממנו תמיד מופעל לכח, חללה תמיד מכח לפועל ומפעל לכח

, ואמנם חמשה הוא הוא סבוב ארבעה, ארבעה ארבעה וארבעה חמשה הוא ארבעה ארבעה
אשר התחלתם שנים הם , לי שמחהואמנם כלי חמשה שהם כ, ההוא שמחה כי אדם אצל עצמו

ואין , ואין חשק בלי ציור, כי סבוב החושק הוא המניע כל המתנועע הראשון בעצם, סוד החשק
כ שני היצרים שהם "וא, וכל חי מצייר וכל מצייר חי, ציור כי אם לדבר מצייר משיג בהכריח

כדמות ,  תאומיםכדמות האותיות והנקוד אחים, והם כשני אחים תאומים, מציירים הם חיים
אלא שהם , האותיות והנקוד היוצאים מהפה יחד אחד באחד ידובקו יתלכדו ולא יתפרדו

הזכר , זכר ונקבה מרקדים סביב לא ילאו חמש מדות בזה זה בזה, מרקדים חללה והם בן ובת
הנקבה מימין והזכר משמאל העולם נדון , והעולם נידון במדת זכרות, מימין ונקבה משמאל

מדת , והפחד מדת זמן, ומפי שהשמאל הכנת מפי הגבורה הוא מדת היראה, קבותבמדות נ
קצוות ראשונות וביניהם אמצעיות הרבה ונוטות ' נחלקת לב, הפחד פח בדמות והיא מדת הדין

, כלומר מן הבלבול בסבוב גלגול מלב, שם המדה הימנית חסד נולד מן הבינה, לכאן ולכאן
) המדבר(ושם ,  ופעולתה במים והוא הרכות שבלבושם המדה שמאלית פחד מן הלבנה

ב תמצא "ח וזה שם ע"גם תולדתו מו, י"השמאלית כי כל מי שהוא רך הלבב הוא רוחנ] המדה[
הדם הלח מדה , ד"ד מא"ד במא"ח מ"ה וענינו מ"והוא לחלוח לבנ, ד"ח בגמטריא פח"ם ול"ח

גדול לגוי , ם המגוס זהו פחדלחה מים שהיא לבה מכהו וסודה הדם והלב גדול וגדול מביניה
ועל כן ההוד מזכה גם הסוד עליהם , כי הלבנה בלב החמה, ד מזכה"שהנה יו, והטובה ליהודי

, והנה נודע כי השכלים הם ראשית המציאות במים שהם לב האיברים, הוא אשר הוא הכהן
ה וכל וכבר נבדלו הם בהם להיות האדם לזאת מהם או מקבל חכמה באמצעותם אשר חייב מזכ

, ד"ד ופח"הנה חס' חבר ב, כ הנה מדת כאחת מתגלגלת וכן דרך נלמדה ומדה"אשר זכה וא
  : ה והוא סוף הזזה"ף ז"ה סו"ד ז"ף ח"ד סו"תמצא ח

מגיע לפנים לפנים שמו דין ערפל אשר שם , ם הזה מעין עדן"לעלם בהעל, והנה העולם הזה
הוא מכריע מעריך ומסדר ואחר ו, והמדה האמצעית שמה תפארת, )יה, שמות כ(האלהים 

שהדבר כן מה תבקש ממי שמדבר בזו החכמה העליונה שהיא משותפת עם התחתונה בשתוף 
שיוכל לדבר לך בזו , ובשתוף החכמה עם הבינה, ובשתוף החמה עם הלבנה, האור עם הנקוד

גם הוא , מלב עדי זה כי הכרח הוא למי שידבר בזו שישוב לזה וירוץ וישוב מזה לזה ומזה לזה
כ גם תראני מתחיל בדבר ואני "וע, הכרחי שיכנס בנתים האמצעי שהוא מבדיל בין שתיהם

כ נאמר עליה ונעלמה מעין כל חי "וע, מדלג ממנו לזולתו אל תאשימני כי כן חיים החכמה
ואחר שהפשטתי צורת , לפיכך אמר ותעלומה יוצא אור, )כא, איוב כה(ומעוף השמים נסתרה 

על מה שרמזתי מהדלוג אעסק שלא יקשה עליך מה שאדבר , י תאשימניהאשם מלבך לבלת
וכן התורה מעידה , כלומר דלוג מאחר מרכבה, ואמנם הדלוג הגדול הדלוג מרבבה, ועתה, בו

על זה ומעידה לבבנו אל זה הסוד המופלא שאגיד לו חכמו ישכילו זאת יבינו לאחריתם 
ורמזה עוד ורדפו מכם , )ל, שם לב(יניסו רבבה איכה ירדוף אחד אלף ושנים , )כב, דברים לו(

ואף שלמה אמר בחכמתו מבוארת מצאתי , )ה, ויקרא כו(חמשה מאה ומאה מכם רבבה ירדופו 
  ): כז, קהלת ז(לאחת למצוא חשבון , אמרה קהלת אחת

אין שום חכם סופר , וזה הוא סוד כל ההשגות לבך אליו תחלה הקדמתי זאת המועילה מאד
שהאדם שבו כח פנימי נפעל ומשתנה לעתים מקבל צורת , הוא מורגש ונגלה לכלבזה ואף כי 

כחו מתפעל מיד לפי מה ששיער וצייר מהטוב ההוא , ויודע שאם הוא שומע לדבר טוב, הדבור
והמצייר דבר אחד בפעל , עד היות הציור ומהציור המצוייר, השמחה והתענוג לציור ההוא

  : וצריך אל נושא מונהג כל כח אשר נשאוי, ר כחכי תחלה היא הציו, אחד שהיה בכח



פ שפעל הציור "ואע, כלומר שיש לו כח לצייר, אמנם הנושא כח הציור הנשוא הוא האנוש
כ הפעל שהוא הכח הנפשי הדברית "וא, כלומר שעיקר אינו מצייר, נעדר ממנו עתה בפועל

, פעמים בכח ופעמים בפעלכמו , כמו עין בכח האיש נושא כח, הוא המצוייר הנושא כח הציור
שאלו היה בו , וכבר יקרא הפעול חוץ ממנו, והנה מוציא מהכח אל הפועל הוא הפועל באמת

ואם היה לו והוא סר , ואם היה לו מונע, היה צורת הכח נמצאת בפועל תמיד לא היה לו מונע
הכח את בעצמו מכח זולתו שהסירו ידוע שהמסיר המונע הוא אשר מונע לו עליו שהוציא מן 

אצל האדם בכח קרוב או רחוק שישמענה ועתה , כ באנו דע לנו שכל שמועה טובה"ע, הפועל
  : לא שמע שמעה

ובכה יקרא , והוא אשר את שימעול בדבריו, הנה זה השמועה הוא אשר הוציאה לפעל השמחה
בהפך המדה הטובה להפעיל שחשבה בה לקבל הציור המוליד האנחה שהיא הפך השמחה ואין 

המוכן בכחו , וכן בלא ספק כשאדם מברך את חבירו לשמוח ומוליד חשק בלב,  חמדותבכל
ולכל חושק חשוק וידוע לא , והחשק בדבר הוא המוניע הראשון, לקבל הפועל בעת ההיא

לא יתכן שיתפעל לעולם לא , יצוייר ענין הברכה ומהותה בשומעו והדבור הברכה בהסכמה
כ יברך או יקלל איש את איש "וע, מכעסת בקללו אותולפעל בברכו אותו ולא לפועל דאגה 

אל שום ציור הפעולות , בלשון בלתי אך מוסכם בין שניהם לא יתעורר המקולל או המדבר
וסוד שזה דבר וזה לא יבין דבר מעלימה , בנפש מפני שהחסר הכלי שעל ידו פועל זו ונפעל זה

לו לא אמר שום דבר ואצל השומע הרי הוא אצל המדבר כא, כ מצד המדבר המכוון"וג, שדבר
כ בו "והנה ג, והיה הכח הנמצא במקבל אצל זה הפועל לבטלה גמורה, כאלו לא שמע כלום

כ מצד המדבר המכוון להשמיע ולכונן את כוח השומע המכין בכל היה "וג, כאלו הוא לבטלה
 זה הסוד כן הענין בעצמו, דבורו לבטלה אחר שלא פעל דבורו הפועל אשר אליו כיון במדבר

עד שיהיו הדברים נשמעים , שאנו מדברים בו לא תשלם להוציא השכל מן הכח אל הפועל
כל מה שתשמע בחכמת צרוף האותיות או בהפוכם , ואחר שהדבר כן, ונבחנים עד שיושכלו

ובגלגולם ובהמרתם ובקשרתם ובסופם ובתוכם ובמשקלם בבחינת כל דבר ודבר ראוי שתדע 
  : מה שאודיעך שתפעל אלא כדי להוציא שכלך מכח לפועלגם בכל , שאין בו לית

ומזה החכמה שתדע שבכל עת , והנה אתן לך התחלה לך שערי הבינה בה כאשר תעשינו
, ולבך מתעורר בו שאתה מוסיף עליו חשק על חשקך, שאתה עושה מה שאומר לך מן הצרוף

הזה מוליד בלבך חשק ואם מציאות הפועל עודנו נעדר ובחשק , וכחך חזק עליו מצד החושק
הרי הוא בשיעורו , ובשלישי חזק מן השני עד שיהיה חשקך השני כפול, שני חזק הראשון

כלומר שוה , והשלישי הורכב עד שיהיה בשיעורו הוא שלשת כפלים, כפלים מן הראשון
והחמישי , ושוה לראשון ולשלישי בשיעורו, בשיעורו לראשון ולשני והרביעי כפלים מהשני

וכן עד תשלים עשרה שחקים , עורו לראשון לרביעי שהוא שיעור השני והשלישישוה לשי
ושבעה חשקים אחריהם שאלה שלשה , שלשה חשקים ראשונים, שסודם עשרה חשקים

אז תדע שהגלגל השכלי , כלומר שמהם סיבבו עשרה גלגלים, שחקים ואלה שבעה שחקים
ציא שכלך מכח לפועל תמיד כל עביו ומו, העשירי שהוא גלגל השכל המצוייר באותיות בפועל

וזה היא צורת החשק המופלא , שלא יחסר החשק מחמרו הנושא אותו שהוא צורף שוכלת בו
, עיין באלו הצורות הנאצלות בדמות החשק, הזה הנזכר ועין בו מאד ותפלא מנפלאות מאמתו

ו שהוא חצי מן חצי', י'ט'ח'ז'וראה סוד הכפל וזכור שלמה למשה בסוד האפר שסוד ידוע ו
ב שעלו "פעמים י' כפול ומן ו' נולד מן ט' ם'ד'ט מחזור הלבנה וחכו א"ד מן י"והוא נול, ל"פע
ט כפול ותכיל בלבך מחשבת חכמה "ותשוב כ, וזהו סוד מים בהם רחמים רבים, ך"ם מל"כל

ותבין ממנו סוד היותו מעשה חושב וצבעו תכלת וארגמן ותולעת שני , כלומר חכמת ספירתו
כ "והוא ג, ק שהוא מקור בינה"והם אבני החושן שעליו סודם יגידנו לך החש,  משזרושש

והוא שם , והוא זהר כל העולם, הנשימה גם חותם שהנה אהרן אור החשק הוא אור עצום
והוא קץ כי הנה הוא מנהיג כיצד שהוא מצד , המיוחד אשר והשם מיחדו בצורת ספר החיים



ואם ימחול לך עונותיך , ח ספירי"ראהו יחזקאל בצורת המוככה , כדמות משה הנביא, החכמה
  : ונפשי חשקה במציאותה, ותוכל לומר אהבתה של החכמה נדבקה בה, ביום הכפורים

והנה החשק מיין בבטני ומנגן בחדרים מיד תדע זה הפועל בהיות פעלו עצום בך שאלוהיך 
  ): ו, בדברים ל(בקרבך וכדבר חבת על כבוד קונך הלא הוא אביך קניך 

וגם , קח ממנו פתוח והופך הנשאר מסופו עד עשרה ותבין מיד, והנה סוד פתוחי חותם חמשה
, והם מפתח היסודות, והסוד החשק מתהפך בסוד אותיות שהם מגלה הדעת, סוד פתוח החותם

ומפתח הסבות כי מפתח נפש גם מפתח הגויות וזהו ענין בכלי מרכבה מכוחותיו ומת ' ח'ת'מ'ו
כ נשמה "ומזה תדע כי הנשמה המחיה ממיתה ג, הכוחות והכוחות מהחכמותהחכמות מ

, והסוד תרם הוא כי הזכר מחיה והנקבה ממיתה והזכר המחיה ממית את הנקבה, הממיתה ממה
  : והנקבה והזכר עידי המציאות כולו

ואם תחכם בחכמתיך , והנה המדות המתהפכות פנים ואחור וחכמתי חכמתי וחכמתו חכמתי
כלומר שתשיגנו בחכמתו בדעתו בדעות בחכמות חכמתו , תי וכשתצא בו בדעתו בדעתתדע דע

אז תדעי דעתי זאת ותבין כונתי בגלגול פתוחי חותם , והנה חכמתו דעתי גם דעתו חכמתי, דעת
  : גם צורתן המורה היא מבשרת, והוא מורה הצורות בחותם בשר, אשר הוא חתום בגשם

ה כל צורכו הייתי לחבר עליו ספר מיוחד לבאר בו סוד ודע שאם הייתי רוצה להאריך בז
ואמנם צריך שתדע כי , אבל פי אהלו כי לפי כונתי בזה החבור מרכבתי הרכבה, פתוחי חותם

אבל הוא אור השמות שזה כלו היה להגיד , ב וסוד פתוחי חותם"והשמות י' אמרו שהם ב
באומרו ) ב"ד מי"פ(ספר יצירה ב, כ האותיות אבנים"שהאבנים הם בדמות ועל שמם נקראו ג

כ הנה האותיות הם הנשמות לאבנים והאבנים ממרים "וג, שתי אבנים בונות שתי בתים
, ומפני שהחומר נושא את הצורה והוא כולנו בזה הצורה בדמות שקועה, נושאהם לנשמות

תם כי השקוע כולנו גם הטבע כולנו ממית חו, והיודע סודם ידע כי הקבוע שקלנו והטבוע קל
כי כך הם על , כי האבנים שהיו אבני שהם היו מפותחות פתוחי חותם איש על שמו, מפתוח

  : והם אבני זכרון, שמות בני ישראל

והנה , )ט, שמות לט(והנה החשק רבות כפול שנאמר רבוע היה כפול זרת ארכו וזרת רחבו 
ת " והוא סוד הלח,וסודו ארכו רחבו תחלה, ת"ת כחי"רבוע כפול יחד יורו על סוד חצי האו

עגול זרת וזרת סודם התרה , ת המדרש בדמות שם"וכן ארכו ורחבו השנו הלחו, ת"הלח
כי יתכן להיות , כלומר אם ארכו יותר על רחבו יקשור ואם רחבו יתר ארכו יקשור, הקשרה

והוא מבריח מן , כי הוא מונה על שמים וארץ, זולת זה כי הוא חשן משפט שמו צרפהו ותדעהו
  : ועיין ותכירהו' אל ר' מן ר, )כה, שמות כו(אל הקצה הקצה 

  : ונודע מצויר מצויר ומצירו דעם, )ז, שם לט(י זכרון שמו "והנה סוד אבנ

ץ שהוא פנימי עולם מעלים כחו מכניע זולתו מבקש למצוא יום יום "וצריך אתה לדעת סוד ק
] 'אלפים מ' ה[' מ'בשנת א, )ד, ישעיה סג(ה "י בא"י ושנת גאול"ם בלב"נקם כאומרו כי יום נק

ואם שלשה שמות , פעמים כמה נקמה' והנה כולל כמה כללים ג', וכל קצה נקמה הם קצה ה
שכונתי בך לבלבל דעתך עד שלא תבין , ם שתתעורר אל הגלולים שתחשוב"ל בה"וכולם כפ

  : דבר מרוב הצרופים

 שום ידיעה מן הענינים אבל מפני שתתחדש לך, אבל תדע בדמות שכונתי היא הפך ממחשבתך
, על כן כתבתי מה שראיתיו ראוי לכתבו וחשבתיו למועיל בחכמה הזאת, אשר הם עמוקים



ועל זאת אתה צריך להשתדל מאד , המורה סוד תחת אשר החבור מעורר הנפש אל דבקותו
, בעיין השכלי כי הכח יתכן שמה שמר אהלך לבטלה מפני גלגלתו מחשבתך הגלגול הצריך לו

דע כי פעמים רבות תמיד , שרש והעיקר ותחתיו סוד נורא מאד והמופת על זה הוא זההוא ה
, והצירוף ההוא הוא נודע ומבואר מאד לפי שכלו וצרפו לך, ף"שיכתוב אדם דבר אחד מצור

אם היא זכה וברה שיעור השתדלות ודעתך בחכמה ונתן , וכונתו לבחון כח השגת מחשבתך בו
כל זה כדי לחדד שכלך והדבורים שיכתוב לך יתכן שיהיו רבים או ו, לך נתיבות שתשיגנו מהם

והצרוף ההוא יהיה , ויתן לך רמזות עד שיפתח לבך ויכינהו לקבל המושכל, דבר אחד או שנים
  : ש"ג ר"ת, כדמות זה שאצרף לך אני להורות לך דרכי על דרך משל ההוא זה

והוא ידוע אצל הכתוב ', ט'כ'ק'ת' תא המוכרח"והנה אלו הם שני דברים מצורפים ומספרם ודה
והם בספר בראשית שהוא ראשון , תיבות שאין בכל התורה כמותן' ה כ"ככותבו מצורף ו

וחרבתה דבקה אל חזק ואמיץ וחשוקיהם , והתיבה הראשונה בת שלוש אותיות, חומשי תורה
קות ותדע השנית שהיא הגדולה מפני רוב הדב, כסף וזה שאם תדע הראשונה שהיא הקטנה

  : שביניהם וצירופם ונראה שבזה הדרך הקטנה שהראיתיך תוכל להבין דרכים רבים אחרים

שאין , כי זה הדרך האלוהית המקובלת ענינה הוא תמה לשפע השכל בעצמו אשר ממנו נשפעה
ספק כל אצל משכיל דבר ממנו שהשפע זעם שיקבלנו המקבל וישיג ממנו צורת חכמה כללית 

מ לא "שאם היה עומד עליהם שנתים ימים עד, ולות עצומות ורמותבלא זמן שכל חכמות גד
ומרוב שמחתו בו , והוא ימצאם ויקבלם בהגיע בממריה כהרף עין השפע, היה יכול למצאם

ר חכמה ומחובר עם בינה ומשותף עם דעת עד שיראה "יוסיף לו השכל תענוג מצורף עם חמ
, א דמות אצלו ושתופו עמו הוא חייםוהפרדו מהשכל הו, למשכיל המקבל ששובו הבלי עולם

כי הוא הכרחי בדמות טבעיי וגם השחוק יותר מדאי , פ שיש להשגתו גבול ולא יעברנהו"אע
יתחייב שתפיר נפשו מגופו כטבע או יקרה לו מקרה ופגע הקורה למי שלא ששמח פתאות 

ות בגבול כי שתי המדות הללו כשאר מדות הנפש עובר, יותר מכדי יכלת הטבע לבו או דאג
גם נחסרות ומתהפכות כדמות הפוך השחוק המביא לידי בכיה כשירבה , ונטרד בעליהן

כל הבועל ארמית קנאין פוגעין .) סנהדרין פא(ל "וכבר אמרו ז, וכן הפכי הדמות כלן, מציאותו
  : כמו שביאר, )ב, שמות כה(וכן נאמר ויקחו לי תרומה , וסודו תמורה כוללת כל הלשונות, בו

מפני שלא יהיו רשאין המה נוהגין ,  ומתרה ומוזהרת לאדם להיות ולקחת לשם השםתמורה
ל "ור, כלומר גוף ראשון, ת ונסתרה מתירה"ת עינים והיא ארמאי"לפגוע כי הוא סודה מאיר

והנה אצל תרומה תרי ממאה וגלו הסוד שהוא מצורף מהארמית וכבר , אשר גופה ראשון
ואחר זה תעיין , א"ד לעבד"א לע"כ' ג'ר'ו'ג'בסוד אהתיבות המצורפות שהם ' דמותו בכ

  : במדרגת המערכות האלה

  : 'א ל"כ. 'א כ"י. 'י' א

  : ט"ב כ"כ. ט"ב י"י. 'ט' ב

  : ח"ג כ"כ. ח"ג י"י. 'ח' ג

  : ז"ד כ"כ. ז"ד י"י. 'ז' ד

  : ו"ה כ"כ. ו"ה י"י. 'ו' ה



ועל זה , א"אל י' אל י' ומן י' אל ט' הנה אלה שלשה מערכות של סוד הספירות מתגלגלות מן ט
עשר ולא ) ד"א מ"פ(וזהו מה שנאמר בספר יצירה , בדמות מכריע בנתים' תהיה ספירות י

' שענינו עשרה ולא תשעה שהוא מורה על התגלגלות כח סוון י, תשע עשר ולא אחת עשרה
והראשון , ל השארות התוספות מתגלגל והוא מזכה ואם הוא שמאלוא שהוא מורה ע"ולא י

שחסר אלף מן יכין ' אבל מורה על ההשואה ועל שימת שלום בין ט, הוא מחייב ואם הוא ימיני
לספירת ' ף שלקח ממנו לחסרו ישובו עם ט"צורת אל' י אל ט"ובהשיב ה' א שנוסף בו על י"י
ה אחד עד שיהיה "יובן סודם ויורו שלשתם על יהו, י"לה ייודין הא' ספירות מן ג' ויהיו אך ג' י

  : סוד כחו מתגלה ממנו באמתתו בסוד הכפל בדמות מציאות

  : א"מן א' ב

  : ב"מן א' וג

  : ב"ג או מן ב"מן א' וד

  : ג"ד או מן ב"מן א' וה

  : ג"ד או מן ג"ה או מן ב"מן א' וו

  : ד"ה או מן ג"ו או מן ב"מן א' וז

  : ד"ה או מן ד"ו או מן ג" בז או מן"מן א' וח

  : ה"ו או מן ד"ז או מן ג"ח או מן ב"מן א' וט

  : ה"א ה"ו או מן ה"ז או מן ד"ח או מן ג"ט או מן ב"מן א' וי

הנה נחלקה האות המורה על התכלית ועל הראשית לשני חלקים שוים בלתי ' אל הה' ובהחלק י
  : מכריע ביניהם

  : יןוחבל על דאבד, י חסר החלק השלישי"בכ



 רבי אברהם אבולעפיא

  ספר אמרי שפר

   

   הקדמה

  : בשמך רחמנא הצליחנו

  : תהי ידך לעזרני בכל אות

  : שנתי נדדה מעין לבבי

  : רפואה מצאה עמו וחיים

  : קריאתו חקקתיה בלבי

  : צרור חיים למעלה או למטה

  : פרי חיים ועץ חיים ענפיו

  : עצי עדן בתוך גנו נטועים

  : ספר ספר וספור מחנותיו

  : נפשות נצרפו על פיו מצאתים

  : מרורות נמתקו מצוף דבש בו

  : לכל משכיל מקובל אמסרהו

  : כללו אכללה בקצת פרטיו

  : סתרי עולם בעולםיגלו נ

  : טמונות בו תמונות היצורים

  : חרי אף רחמי אם נקשרו בו

  : זכור משכיל ידיעת שם בתוך שם

  : ואפיך שני עדים כשרים

  : הבלים לנחירים בחבלים



  : דמי הלב צפונים בחדריו

  : גויות הברואים הם בלי שם

  : בשמך יה אני אבטח בכל עת

  : אשר אכתוב אלהי הצבאות

  : אשר אכתוב אלהי הצבאות

  : בשמך ראתה נפשי פלאות

  : גנוזים בו והוא ספר רפואות

  : דברו החיה רוחות נכאות

  : היועיל בלעדי שמך ויאות

  : והוא שורש לכל שרשי תבואות

  : זמורות הגפנים בו ברואות

  : חלומות יודעיו כלם נבואות

  : טהורות באמונה לא טמאות

  : ידיעותיו שמה מופת והיא אות

  : כמי שוטה מקום מנחת קנאות

  : לשונות יצאו ממחבואות

  : מליצותיו מאד יפות ונאות

  : נשימות אף בשם יוצאות ובאות

  : סתריו לאלפים הם ומאות

  : עלילותיו בך נגלות ונראות

  : פליאותם בכל רגע מצואות

  : צרופים בנשימות הכלואות

  : קשירות הגויות דם מלאות

  : רשומות באשמות וחטאות



  : שמי בהו ולך חן חן תשואות

  : תהי ידך לעזרני בכל אות

  : מעין לבך הסר אפר

  : תוך לב טהור זה הספר

  : וברית טמאת פרה הפר

  : זה מדמה אמרי שפר

. בעצם היום הזה העול גבר על הלבבות והעול עבר על המחשבות ואפילו על ראשי הישיבות
 פעם שניה מארץ נשייה לבלתי השאיר עד אשר זעם על כל חי רוכב ערבות ויאמר להשחיתם

כי חטאו לפניו כל בעלי גויה ובסוד פריה ורביה פקו פליליה ואדירי החפץ שבו . מהם בריה
מאחריו וישכחו סדריו אלופיו ושריו יודעיו ומכיריו וימרדו בשמו ובזכרו פשעו וקצצו 

ומשם . ת יי לא ידעוובקול יי אלהים לא שמעו וא. בנטיעות אשר לא נטעו ובים הסכלות טובעו
נסעו ויחנו בחון עשור וימירו את כבודם בתבנית שור ויתנו יד לפושעים והחזיקו לב רשעים 
ויתערבו בגוים אשר סביבותיהם וילמדו מעשיהם וישלחו לשונם להקשות על ידיעת קונם 

  : והנגע עמד בעינם באמרם עם רב זדונם

אבותינו חטאו ואינם וחטאתם עצומה בהרחיקם החכמה ולא יזכרוה ועל לבם לא יעלוה וישנאו 
כל שלימי הדעות אשר יורוה ולענייניהם יגלוה ומי זה בן מי זה הוא בן אדם כזה אשר יעמד 
כנגד כל נביא וחוזה אשר החכמה שכחו וחיי טומאת לבות כל חוטא זבחו ואיך יאמרו הכלבים 

בחו וגאון גליכם על שפה ימיכם שכחו ואשר נמשכו אחיהם למען הביט אל לחכמי הדור נ
  : מעוריהם והאמינו דבריהם לפי הכתוב בספריהם השם אמר עליהם אלהי הזהב עשו להם

על כן ראוי לכל חי משכיל להתרחק מהם ולבלתי האמין בהבליהם כי כל הקורא בספר מן 
או דבר מן הדברים ומכיר שאין בו תועלת הספרים או שומע מפי זולתו מאמר מן המאמרים 

לפי מה שדעתו סובלת לא לשעתו ולא בכל ימי חיותו ואף כי אחרי מותו ראוי שיחשוב בה מה 
שראהו או שמעתו כחות מנביחת כלב אשר היא סגולה לו ואמנם אם ידע או יחשוב שתועלתו 

כל דבור אשר שמעו יגיד אפשרית יאזין ויקשיב ודעתו אל לבו ישיב ויעמידנו חזק בטבעו כי 
  : עליו ריעו ומזה ומזה יוציא הפרי מגזעו ויכיר הצור אשר בלב נטעו ואז יועיל לו ולזרעו

ואחר שראיתי אני זכריהו המחבר שהכל תלוי בקול ורוח ודבר ראה לבי את לבי ובקש לשבר 
ר היצר המקבר ואומר להתקבץ עם חכמי לב ולהתחבר והילים לגבר ואחל לכתוב זה הספ

הנותן אמרי שפר להכניע בו לבות בני עפר ואפר ולבעול על פיו בנות צלפחד בן חפר ולפיכך 
קראתי שמו אמרי שפר כי בו אשים אש בוערה בלבות הכסילים ובו אלהיב לבות המשכילים 

  : אלה באש חשבו ישרפו ואלה באש חשקו יצרפו

ם אכלול בהם דעות המאמרי. ואחלקהו לשלשה מאמרים ולשלשה שערים ולשלשה חלקים
חכמי דורינו זה והשערים אכלול בהם דעת חכמי ישראל הקדמונים והחלקים אכלול בהם 

ואחר כל אלה אכתוב ידיעה כללית כוללת כל הדעות הנזכרות . דעות כל הנביאים כולם בכלל
הקודמות אשר עדיה הגיעה הכוונה האלהית בבריאת האדם בזה העולם השפל ועליה נאמר 

ם בצלם אלהים ובדמותו וכל אלו הדעות החלוקות יהיה עניין החבור הזה בם שנברא האד



בידיעת השם המפורש ובעניין כחו ופעולותיו בבריות הפרטיות ודרכו עם הכלליות ובמהות 
הגמול והעונש המתחייבים מאתו לכל הראוי לגמלו בעדו עם זכרו ולהענישו על שכחתו עד 

מה נתנה לו תורה ומצוה כתובים על שני לוחות אבנים שיודע מזה החבור למה נברא האדם ול
ולמה נתנה לאומה מיוחדת יותר בזויה מכל אומה ולשון בטבעה ולמה לאומתנו יותר משאר 
אומה ולמה קדם ולא אחר זמן מתן תורה ולמה בהר סיני ובמדבר סיני וכיוצא באלה השאלות 

  : נים המורים על האמתוהדומים להם שנסתפקו בהם המשכילים ונעלמו טעמי העניי

פ שיש שם דברים רבים בשאלות רבות מענייני טעמי המבוקש שאי אפשר לכתבו בספר "ואע
מפני חוזק טעמיהם וחולשת כח המבינים אין ראוי שנמנע ממה שאפשר לגלותו מלכתבו בספר 

פ שמה שנגלה יהיה מביניו מועטים מן המועטים ברבויים אני "בעבור מה שאי אפשר ואע
 להחיות נפשות המועטים ההם ולא להשגיח ברבים שלא נשלמה דעתם עם היותם בוחר

חושבים בעצמם שהם השלמים לבדם וזולתם חסרים אצלם וזה אעשהו כדי להמשך אחר 
וקבלוה החכמים מפי הנביאים ומספריהם ' והמדה הזאת קבלוה הנביאים מהשם ית. האמת

אני ולא זולתי מן המחברים יכול להביא הקדושים ולולי חלוק מדרגות הנמצאים לא הייתי 
שום טעם נכון על מה שזכרתיו שאגלה טעמו והנני מחל בשם יי אלהי ישראל יושב הכרובים 

  : לדבר במה שאמרתי

   

   מאמר א

המאמר הזה הראשון אני רוצה לדבר בו בדעות חכמי דורינו זה לפי מה שחקרתי ודרשתי 
שים הנמצאים היום בעניין השם המפורש ובכחו ושאלתי מפיהםאו מפי ספרי חבוריהם המחוד

ל דור אנשי הגלות האחרון הזה לא מצאנו "ואומר כי הדור האחרון הזה ר. ובפעולותיו בבריות
בכולו איש מישראל אחד מחכמי המשנה והתלמוד שהתעורר לחבר ספר מיוחד לדבר זה בלבד 

ים אחרים ואגב גררא יביאו ואמנם החבורים שחברו היו כלליהם עניינ. זולתי עד היום הזה
אבל אני כל חבורי זה בעיקרו אינו כי אם על השם המפורש . בהם קצת חלקים מעניין זה

בלבד ועל הודעת כחו ופעולתו וסגולותיו ולהודיע שאין בינו ובין שם זולתו שום שיתוף 
ינם ואם יתחברו בדברי דברים אחרים שא. וכיוצא בזה מענייני מעלותיו על כל שם. בעולם

מעניינו לפי הנראה בתחיחת המחשבה אין זה אלא כדי לברר בהם טעם מן הטעמים הנזכרים 
פ שידוע כי בהתבאר טעם השם יתבארו ממנו כל הטעמים שזכרתי התשובת שאלות כל "ואע

  : ולמה

ועתה אחלק דעות חכמי דורינו בידיעת השם ואומר שהם נחלקים לשלש כתות ושלשתם 
והשנית קשה להתרפאת כי . הכת האחת אין רפואה למכתה. פותמוכים בשלש מכות מתחל

והשלישית קלת הרפואה עם חוזק הרופא כשישמעו דבריו . חליה קשה מגיע עד שערי מות
  : ויקובלו כי לא הוטבע קושי חליה בעצמה

ועל כן אביא במאמר הזה עניין הכת הראשונה ואשא ואתן עמה במלחמת דעתי עם דעתה 
י אחלוק עם הכת השנית ובמאמר השלישי אלחם בכת השלישית עד ובמאמר השנ. במשל

כי הראשונה היא כת אוילים מתחכמים בעצמם ואין להם תקנה כמו שאמר החכם . רפאי חליה
ובאמת שלא היה . לא תסור מעליו איולתו, אם תכתוש את האויל במכתש בתוך הריפות בעלי

האחת כדי , וגבוה כזה לולי שתי סבותראוי להזכיר זאת הכת ודעתה החסרה בעניין עליון 
לכלול דעות כל הכתות בעניין זה והשנית מפני היות זאת הכת כוללת רוב חכמי התלמוד היום 
אשר חכמתם אצלם ואצל כל הנמשכים אחריהם היא תכלית כל החכמות כאלו לא זכר נביא 



וידוע שהוא . לעולם ולא חכם מחכמי המשנה והתלמוד זכרון כללי או פרטי בידיעת השם
חכמות עד שאפילו מקצת משתי הכתות "עמוד ה"יסודות ו"סוד ה"אצלם בכל מקום שבא י

שנזכירם בשני המאמרים הבאים אחר זה זכרוהו בקצת חבוריהם תחילה וסוף ושמוהו שרש 
ועיקר לקצת ענייני ספריהם ולשתי הסבות האלה אלחם בדעת הכת הראשונה ואודיע דעתה 

  : לכל מבואר

זו הכת המתחכמת בתלמוד הדין והאמת אתה בכל השתדלותה בלמודו כי זולתה היינו ואומר ש
היום יותר רעים וחטאים מכל אומה כמו שאנו יותר אומה שפלה ובזויה מכל האומות בעינינו 

" ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם", כמו שרמזו המרגלים בזה הסוד באמרם. ובעיניהם
יורה זה על רוב מעלת יודעי השם המנצחים אויביהם עם חולשת כוחם לפיכך ). 'במדבר יג(

כ חכמת "וא. ש הפחותים מהם בכח"וחוזק וכח מי שכנגדם מן האומות ואפילו בענקים וכ
אבל אין העניין . התלמוד מועלת מאד לככל ולפרט לצרכי העולם לאומתינו ולחיי העולם הבא

דרך משל ההפרש בין התלמודי ובחן היודע השם אלא על , שווה במדרגה עם עניין יודעי השם
בהפרש שבין התלמודי היהודי ובין הגוי הלמודי ועיין במורה והבין המשל והנמשל ] המפורש[

  : כי אין ראוי לגלות זה כי אם לחכמי מורה הנבוכים כי היא מבוכה גדולה

שם אקראנו ועתה אטעון טענת התלמודי על היודע את השם ואקרא התלמודי לומדוהיודע ה
ואומר שהלומד אומר ליודע בעת שהתוכח עמו על מעלת כל אחד משניהם מה תועלת . יודע

ג מצוות אשר נאמר בהם אשר יעשה "בידיעת השם כי לא נלמד ממנה תורה ולא מצוה מתרי
פ שנאמר אדם כי ימות באהל "ולא שימות בהם ואע, ונאמר בקבלה. אותם האדם וחי בהם
התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה כי זה המות אינו מיתה ופירשוהו ואמרו אין 

ממש אלא חוזק ההשתדלות בתלמוד תורה וחולשת ההשתדלות בזולתה כי זה האיש העושה 
וכן אמרו החכמים לעוסקים בתורה . ככה כבר הוא כמת בעולם הזה והוא כחי בעולם הבא

ורה תשתה ועל הארץ תישן וחיי פת במלח תאכל ומים במש, לשמה כך היא דרכה של תורה
  : 'צער תחיה ובתורה אתה עמל וכו

והאדם לא נברא אלא ללמוד . והנה העושה כן טוב מותו מחייו לולי תלמוד תורה שמתעסק בו
תורה ולעשות המצוות שהם מעשים טובים בעולם הזה ומנחילים העולם הבא לעושיהם 

כי הלמוד די לו בארבעה מיני אברים . והתלמוד והמעשה שני מינים רחוקים בדמיון זה מזה
והעינים . והאזנים לשמוע הקבלות מפי הרב המלמד. הפה בכלל הדבור בלשון הקדש, והם

והלב להבין מה שמדבר בו ומוציא מפיו ומה שעיניו רואות בספר . לראות מה שכתוב בספרים 
מספר מצוות כנגד . ח"והמעשה צריך כל האברים שהם רמ. ומה שאזניו שומעות מפי רבו

אבל נברא לעשות בו . והם להורות שכל אבר ואבר שבאברי האדם לא נברא לבטלה. עשה
  : מצוה אחת לפחות

לרמוז . ה מצוות לא תעשה"כנגד שס. ה יום"ועוד צריך כל ימות השנה של החמה שהם שס
כי אני עד בך ובין קוני ! השמר שלא תעשה בי עבירה . שכל היום מזהיר לאדם לומר לו

כשיביאו אותך בדין ויביאוני אותי להעיד עליך על העבירה שעשיתה בזמני מיד אני , קונךו
כי אני אחד נקרא בשם שנים יום ! ואם תומר שאני עד אחד ואין עדותי מספקת דע . מעיד

ויהי ערב ויהי "שנאמר על שניהם , שהם. גם אני שנים נקראים בשם אחד אור וחשך. ולילה
לא נשאר דבר אחר תלמוד תורה עם עשית המצוות והשמירה מן והנה ". בקר יום אחד

  : העברות כי זו היא התכלית האחרונה לאדם ואין אחריה מעלה אחרת

אבל להיות אחר זה . ואמנם מי שנודע ברבוי שני העניינים האלה מתעלה על הממעיט בם
ין עני ואביון מעלה בשום חכמה אחרת זולת זו הוא שקר גמור עד שאפילו הנביא אמר שהדן ד



). 'ירמיה כב" (כאמרו דן דין עני ואביון אז טוב הלא היא הדעת אותי נאום יי. יודע את השם
וכן ירמיה אמר כשרצה . ואם אתה קורא ידיעת השם דבר אחר חוץ מזה לא נאמין דבריך

" אמר בסופו " כי אם בדאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי", להודיענו ידיעת השם ואמר
  ): שם ט" (כי באלה חפצתי נאם יי"והשלים לאמר " ני יי עשה חסד משפט וצדקה בארץכי א

ובם נדעהו ולא . והנה גלה לנו חפצו והודיענו שמעשה החסד והמשפט והצדקה הם ידיעת השם
דע אתה האיש הלומד הטוב , ויען היודע ויאמר לו. וכן אמר כל חכם וכן פירש. בזולתם

 בתורה לקיים מה שנאמר והגית בו יומם ולילה והמתעסק המתעסק בתלמוד תמיד להגות
במצוות בכל כחך שאתה אצלי ואצל כל חכם ונביא יותר שלם ממי שאינו מתעסק בנזכר כי 

אבל לפי . אם פחות ממך מעט ולפי זו הדרך כל טענותיך הם טענות אמת ואין מקשה עליהם
דעיו באמת והיא הנקראת האמת יש שם מעלה אחרת מועילה מאד מזו אצל השם ואצל יו

ידיעת השם באמיתות בלבד ואין צורך לי להודיעך מה היא זו הידיעה כי אין שם דרך לגלותה 
כי אם למקבלי דרכיה ולמאמינים שיש מעלה אחר זו אשר זכרת וחפץ לעלות עליה כמו 

 וכבר פסקתי אני פסק גמור. שחפץ לעלות אל זו בחפץ חזק וחשק אמיץ יותר שלם מכל חשק 
שבעלי זו הדעת הוכו במכה שאין לה רפואה כי נשענו על כחם והחזיקו ידי דעתם ועל כן לא 
אאריך בטענת התשובה המנצחת את זו הכת כי דעתה חסרה מאד אצל השלמים ומשלם אצלי 

זהב ואומר די לי בעשרה מהם מפני רוב סכלותו במהות ' כמשל מי שנותן לו אלף אונקי
  : העושר

   

   מאמר ב

פ שהיא קשה להתרפאות מחליה והגיעה עד שערי מות לא נדינה כדין "אע, כת השניתדעת ה
. כת הראשונה שאמרו עליה שאין למכתה רפואה בהכחישה מעלת ידיעת השם ואמיתת מהותה

כ נצלו "כי כבר ראינו חולים רבים חלו חלאים רעים ונאמנים עד שהגיעו לשערי מות ואעפ
גם ראינו רבים שמתו בחליים גם ראינו מי . שהיו בתחילהונתרפאו ושבו יותר בריאים ממה 

ויש מי שמת פתאם בלי חולי ניכר בו אך החולי . שארך זמן חלייו במאד מאד ואחר זמן נתרפא
המיתו כי הוא סבת המיתה לכל בעל חיים ולא ידעו זה העניין על אמיתתו כי אם הרופאים או 

ואומר שדעת זו הכת השנית היא דעת חכמי . היודע מהות החולי הקורא לבריא מבית או מחוץ
כ בחכמת הפילוסופיאה אבל לא שמעו לעולם דבר מדרכי הקבלה "התלמוד שהתחכמו ג

כ היא זולת ידיעת השם אצלינו והמטעה בזה "בידיעת השם המפורש אבל ידיעת השם אצלם ג
אבל . ילוסופיאהידיעת חכמה הפ, כי הכת הראשונה קוראה ידיעה. הוא עניין ידיעה ועניין שם

אמנם דעתי אני ודעת הכת השלישית . ל הראשונה והשנית"בעניין השם שתי הדעות שוות ר
בזכרינו ידיעת השם בכל מקום היא אחת והיא דעת הנביאים ודעת חכמי המשנה והתלמוד 

והיא ידיעת הוראת אותיות השם המפורש שהם כוללים ארבע אותיות ההעלמה והם . ל"ז
ה ואין ראוי "י כמו שאגלה סתריהם במקומם בע"ם ארבע אותיות אהואותיות המשך שה

ואומר אחר זה כי זו הכת עם חוזק מכתה . להאמין זולת זה כמו שיבוא האות והמופת עליו
אפשר לרפאתה מפני שהיא קרובה אל הרפואה יותר מן הראשונה וכדי לרפאת הנמשכים 

  : אחריה נחלוק עמה

נת עלינו והיא שאומרת לנו כי הדבור סגולה לאדם ושרשו מן ונודיע תחילה טענתה שהיא טוע
המחשבה וניתן לנו להבין הכוונות הנעלמות בלבבות באמצעות הדבור והשגת מהות דבר אחד 

ואמנם השגת הציור המושכל . בחיוב או בשלילה אינו מכח הדבור כי כל הלשונות הסכמיות הן
המשכיל אשר כבר למד חכמת ההשגה בלב המשכיל היא ההשגה והידיעה וכשידע וישיג 



במופת ויחייב כל מה שראוי לחייב לו ' וישלול כל מה שראוי לשלול אותו ולהרחיקו מהשם ית
כ החכמה ההיא אצל כל פילוסוף שלם תכלית "כשלא תמצא הרחקה בחיוב ההוא במופת ג

ת ההשגה והיא ראויה להקרא ידיעת השם באמת לבדה ולא זולתה וכבר החבארה זו הדע
המופת פילוסופי לכל חכם שלם ואין מקשה עליו אלא שזו ההשגה תתחלף במדרגותיה לפי 
המשיגים כי המעסיק בה יותר ורבו שלילותיה העליונות המופתיותוהם שנעלמו מזולתו אשר 

וזו מבואר . מעטו שלילותיו הוא מעולה מזולתו לפי מעלת מה שנגלה לו אשר נעלם מזולתו
  : בר התבאר בספרי המחברים דבר בעניין זה שהוא כןאין צורך באריכותו שכ

זולת ' גם נזכר במורה נבוכים ולפיכך אמצו לבם חכמי זו הדעת לבלתי האמין בידיעת השם ית
ודע שזהו אשר חזק חליים עד שהקשו את ערפם לעמד להקשות על מה שהקבלה מעידה , זה

ה אשר זכרוהו ואומר שהיא ואחר שאודה להם על הידיע. עליו באמיתת ידיעת השם הנכבד
אמת בלי ספק אשוב לחלוק עמם ולומר שיש מין אחר מן ההשגה מעולה ממין ההשגה אשר 
זכרוה והיא ידיעת השם המפורש באותיותיו שהם מורות לנו דרכים ועניינים ושיעורים ומדות 

  : אלהיים אשר אין דבר אחר יכול על ההוראות ההן זולתם

ונה מחלוקות שתים ועם השנית אחת ונאמר הראשונה מדרגה הנה נשאר לנו עם הכת הראש
אבל קצרו ידי השגת שתיהן מאמיתת ידיעת . לשנייה ואי אפשר להגיע אל השנייה בלעדיה

והשנית יותר קרובה ממנה אבל עודנה . השם והנה הראשונה רחוקה מאד מהתכלית המכוונת
לוש ורפואתה קרובה לבוא רק אך השלישית קרובה מאד אל התכלית על כן חלייה ח. רחוקה

איננה בריאה עד שתקבל עצת רופא מחץ מכתה כמו שאיעצה אני באשר יבוא אחר השלימי 
ואין ספק שאחר שהעירותי חכמי שתי הכתות הנזכרות על שיש שם חכלית . ה"החלקים בע

 אחרת לידיעת האדם עד שירצהו קונו אין לי צורך עתה להודיעם מהות התכלית מפני שכוונתי
  : ה ועל כן אדבר עוד בדעת אנשי הכת השלישית"לכלול אותה ולפרטה לפנים בע

   

   מאמר ג

דעת הכת השלישית היא חולה בחולי קטן על כן היא קלה להרפא וזה מפני היות לה קצת 
קבלה בידיעת השם המפורש וגם היא איננה מקשה על דעת שתי הכתות הראשונות אבל מודה 

וזאת . ן שהראשונות קצרה יד שכלם להשיג מה שצריך להשיגולהם כמונו והוסיפה להאמי
פ שגם "ואע. הכת היא המאמנת סדרי עשר ספירות בלימה ומערכות ענייניהם לפי מה שהם

  : היא נחלקת לכתות אין לי לפרסם פה

והרחוקה . כתות ששלשת מיני השגה הן בין האדם ובין קונו' הא למדת מדברי אמונות אלו הג
כל זה לפי חלוקת . שונה והקרובה היא השלישית והאמצעית היא השניתשבהן היא הרא

וכבר הודעתיך שהדבר כן אבל נגלה לזו מה שנעלם מזו ואשר קרה לזו עם זו לפי . כתותיהן
הסדר הנסדר קרה לשלישית עמנו אנחנו בעלי הכת הרביעית ולא שמענו ולא ראינו אנשי כת 

 ובהשגותינו אותו הם חלק וענף יוצא משורש 'חמישית אבל כל הכתות המאמינות בשם ית
אחת מארבעת הכתות האלו שכבר זכרנו השתים ואנו בשלישית להודיעה עניינה במאמר זה 

  : ודעתינו רביעית לכות האלה

ועתה שים לבך להבין דעת זו הכת השלישית ותדע מדעתה שבעליה ומאמיניה הם חכמי 
דעת הפילוסופים בכלל ולא התישבה דעתם התלמוד שהתחכמו בחכמת הפילוסופיאה והשיגו 



ועל כן בקשו להם דרך שנית לישב דעתם ומצאו דרך חכמי המחקר . עם מה שידעו מהתלמוד
  : ועדיין לא נתישבה דעתם על הקבלה. אשר הם הנקראים פילוסופים

וצריך שאודיעך בכלל עד מה הגיעה קבלתם ואיך יש שיתוף בינינו וביניהם בעניין קריאת 
הידיעה בסוד ידיעת השם המפורש בשמו ובהסכמה אחת עמנו מצד אחת והוא שהם שמות 

שיש שם עשר ספירות בלימה ועל ידי הספירות , אומרים שקבלו מן הנביאים ומן החכמים
. ברא הבורא העולם כולו וקראו לכל ספירה וספירהשמות מהם משותפים ומהם מיוחדים

אם . רות על אי זה דבר יפלו שמותיהם בעצםוכששאלנום לא ידעו היודעים מהם אלה הספי
על גופים ממש או על חמרים בלי צורות או על צורות בלתי בעלי חמר או על מקרים נשואים 

או על נפשות שהם כחות בלתי מתחלקים או על נפשות נפרדות מכל . על גופים והם כחות בם
נתם הם עניינים נשפעים אבל אומרים שלפי אמו. או על דעות הנקראים שכלים נפרדים. נושא

  : והם בלעדיו נמצאים ולא הוא זולתם היום' מהאלוה ית

מדמיונם בכח והוא אשר הוציאם מן הכח אל הפועל כשרצה ' אבל לפני היצירה היו בו ית
בעצמם דרך לקראו נברא גם לא וקוראים שם אחת מהספירות רצון ולא ימצאו . לברוא העולם

ימצאו דרך לקראו קדמון וכן קרה להם בשם מחשבה שקראוה כתר עליון והוא אצלם ספירה 
ראשונה והעשירית אצלם שכינה וקראוה צדק והשמות ידועים מספריהם והם נבוכים בהם 

ובאמת כי מצד היותם קוראים הספירה הששית אמת גם תפארת אמרו שזה שמו של . מאד
ה הנכבד הנכתב ולא נקרא והוא השם המפורש והוציאו עשר ספירות מפסוק לך יי "הקב

הגדולה והגבורה והתפארת והנה אומרים כי מצד האותיות יושגו הספירות ועם השגת 
וכל זה שאמר מצד האותיות הוא אמת אך יש דרך יותר קרובה ' הספירות יושג השם ית

ובסוף זה הספר אגלה לך דעתי בזה . צמםלהשגה מדרכם באמצעות האותיות והספירות בע
כ הנה דעתינו ודעת זו הכת קרובות מאד יותר מדעות "ואעפ. כולו כולל אמיתת כל הקבלה

  : הכתות שעברו מצד אמונת הספירות ואותיות ולפיכך אמרתי כי הכת קרובת הרפואה

   

   שער א

בידיעותיהם חס ל נחלקו לשלש כתות בחיבוריהם ולא "דע כי חכמי ישראל הקדמונים ז
אבל חיברו . כי דעה אחת מיוחדת הייתה להם בידיעת השם על פי השם המפורש. ושלום

חיבור המשנה שחבר , והם. בפירוש התורה על סדר המצוות) בידיעת(שלשת מיני חיבור 
פ שהיו שם מחברים אחרים "ואע. והתלמוד הירושלמי, והתלמוד הבבלי, רבינו הקדוש

וכיוצא בהם הכל נמשך אחר אחד מן השלשה שרשים ' וספתא וברייתשחיברו ספרא וספרי וח
שהן , וכולם דעתם מיוחדת שווה בעשיית המצוות. וכן המדרשות והאגדות ודומיהם. הנזכרים

עיקר שלישי . עיקר שני להשגה ותלמוד של החכמה. עיקר ראשון להשגה והלמוד של התלמוד
עיקר רביעי עם ידיעת סתרי סדרי השמות . והקבלה המיוחדת בידיעת השם המפורש המיוחד

  : המפורשים

נחלק לשלשה מינים כמו ) הוא(הלימוד המביא לידי שלמות בפירוש התורה , ולפי זו הדרך
ל וכל הנמשכים אחר דעתם לא נסתפק אחד מהם לעולם שום טעם בידיעת "והנה רז. שזכרנו

קלה עד שהתפרסמה אצלם בדרך , השם הנזכרת אבל כולם מסרו קבלה מזה לזה בידיעה זו
כאשר התפרסם אצלם שהאות הראשונה שבאותיות . ידיעה זו בהסכמה גמורה בלתי מחלוקת

היא הנקראת בשמה אלף ומספרה אחד גם הוא סימן למספר אלף ובכל מקום נינקד אלף 
. והאלפים זו מנוקדת בקמץ וזו מנוקדת בסגול. בניקוד שנינקד אחד אלא שהסדר בם הפוך



שהוא כן ואין , וזה ידוע לכל. והנה נהפך הסדר, ת זו מנוקדת בסגול וזו בקמץוהלמד והח
וגם התפרסם שצורת הקמץ . ואמנם טעמיהם נודעים בקבלה ביחוד מזה לזה. מקשה עליו

  : והצרי שווה לצורת הפתח והסגול בציור קו ושלש נקודות

 יתירה לזה וחסרה וארבעתם הם שני קוים ושש נקודות והסדר גם הפוך בהם בנקודה אחת
לזה ועל זה היו קטון וגדול גדול וקטון קמץ ופתח וטעמיהם נסתרים מאד ונמסרים בקבלה 

כי הטעם המתוק לבריאים הוא מר לחולים והכשר . מיוחדת ליחידים ולא לזולתם בשום פנים
  : והיין המחיים את הבריא הורגים את החולה

ה יש לה טעם מעולה מתוק מדבש למכיריו וככה הן טעמי רוב המצוות כי כל מצווה ומצוו
פ שאי אפשר להיות כל הטעמים שווים כמו שאין כל "ואע. ויודעיו וכן כח מחיה המתים

אבל . ואיני רוצה לומר בטעמי המצוות לפי פשוטם כמו שבאו במורה נבוכים. המצוות שוות
ש עד משה טעמיהם לפי סתריהם והם שלא נתנו ליכתב אבל נמסרים בקבלה לאיש מפי אי

  : רבינו שקיבלם מפי הגבורה

ומפני שהם קשורות זו בזו לפעמים באה . ודע כי המצוות כולן יש להן שתי תכליות כלליות
בדברי התורה והנביאים והכתובים ובמשנה ובגמרא ובמדרשות ובאגדות ובכל חיבור שחיברו 

ורם או מי שקבל ל מרבינו הקדוש עד רב אשי עם הסכמת מי שקדם להם או מי שהיה בד"רז
כדי לכלול כל אחת מהן בחברתה . האחת במקום האחרת, מהם ונמשך אחריהם עד היום

ולפעמים באה להורות על . ולפעמים באה לבדה בעבור עצמה לבלתי הורות על חברתה
וזה הדבר הוא נמשך בהמשך המידות הנקראות חכמה ובינה ושם שתי התכליות . שתיהן

  : עד שבאה זו במקום זו.ו היא זו וזו היא זו וזו מתחלפת בזוכי ז. הנזכרות אהבה ויראה

ואחר זה צריך שתדע כי אהבת השם לאדם יתרה מאד מאהבת האדם לשם והיא המשתפת 
אבל היראה אין ראוי לומר עליה שהיא מידה משתפת בין שניהם מצד כל . באמת בין שניהם
תה האהבה סגולה מיוחדת לאדם ומזה הצד היי. אלא מצד האדם לשם בלבד, אחד ואחד מהם 

ודע שכל החכמים הראשונים והאחרונים הסכימו הסכמה כללית . יותר מעולה מן היראה
שהיראה תלויה בשמירת מצוות עשה וכל התורה מלאה מזו ההסכמה והדעת גוזרת להיות 

ואם כן נמצאת אומר שהאהבה והיראה צריכות לימוד חזק ומפני . הדבר כן לא זולת זה 
ידים נחלקים לחלקים רבים עד שיגיעו אל שתי התכליות האלו צריך שנכתוב בזה שהתלמ

  : שער מיוחד והוא זה השני

   

   שער ב

ה חפץ ורצה לברוא "זה השער אודיעך בו דעת כל חכם אוהב את קונו ואומר שאחר שהקב
 הנבראים כולם ובראם כאשר אהב כל נברא מהם ראוי ליחס לו יחס הרצון האלהי בהבראותו

ואם הוא פרטי מכללו מתעצם בעצמו ומכיר עצמו יתחייב ליחס לו הרשות לעצמו מצד 
השלמת עצמו מעצמו מדעתו והרשות ההיא ראוי לתלותה ברצונו מכל צד בלתי מונע משום 

וידוע כי העניינים הנקראים מלאכים . ולולי זה לא למד אדם שום למוד משלים חסרונו. צד 
וראוי לומר שכל נמצא מתחת הבורא הוא מלאכו ושם . רביםבלשוננו הם נחלקים לחלקים 

ומלאכת . והוא שם נגזר משם מלאכה שהוא ידוע לכל בענייניו. מלאך הוא שם משותף
מחשבת נעשת שלמה או חסרה לפי אומנה וכוחו ודיעותיו וגם לפי כליו או לפי החומר המקבל 

עד שתצא לפועל שלם או חסר צורת המלאכה באמצאות ידי האומן כאשר תהיה נעתקת מלבו 



כפי הסיבות הקודמות לפועל שהוא נקרא בשם מלאכה או בשם מעשה ופעל ועשה נפעלים 
ו "א לאות ת"אבל שם מלאכה אינו נפעל אבל משתמש עם עשרת הקונים ומתחלפת בו אות ה

  : בעבור שהוא לשון נקבה

והנה התורה . כהמלא, מעשה, פעל, ואלה השלשה שמות התחלפו מאד בלשון הקודש והם
ואמרו חכמים כי . מלאכתו אשר עשה, באמרה' קראה כלל פעולות השם מלאכה ויחסה לו ית

". ויעש אלהים את הרקיע"מורה על תיקון הדבר העשוי ובא במעשה בראשית , מלת עשייה
נעשה אדם ". "ויעש אלהים את חית הארץ למינה". "ויעש אלהים את שני המאורות הגדולים"

חית הארץ ". "אעשה לו עזר", ועוד". ביום עשות", וכן גם". מלאכתו אשר עשה"". בצלמנו
ויעש יי אלהים ", ובמלבוש". כי עשית זאת", ובנחש". מה זאת עשית", ובאשה". אשר עשה

ביום ", ובבריאת אדם ותולדותיו". מה עשית", ובקין". לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם
וינחם יי כי עשה את האדם ", ובסוף הפרשה".  אותוברא אלהים אדם בדמות אלהים עשה

  ": כי נחמתי כי עשיתם", ועוד". בארץ

ממלת כלם וממה שבא אחריהם תבין סוד מהות המעשה ועל מהו נופל ותבין מהם סוד מעשה 
ומעשה המשכן שעשה משה . בראשית ומעשה מרכבה וסוד מצוות עשה ומצוות לא תעשה

ודע כי מעשה כשיחובר לא יחובר . קומו לפי מה שהואה ותדון כל מעשה ומעשה במ"רע
ביחוד כי אם ברבוי כי לא יאמר מעשי מעשו מעשה אלא מעשיי בלשון רבים מעשיו גם כן 

א יאמר מעשה לבד ואין כן "אבל בחוספת ה. מעשיה וכן השאר כאשר יחוברו אל הקונים
ל פעל יחובר אל אחרים ואם כן כל מעשה מסודר על ריבויים אב. הקונים' בזולתו מכלל י

א "פעלי פעלו פעלה והוא לשון זכר נמצא ממנו לשון נקבה נגזר משם פעלה ויתחלף בחיבור ה
  : ו פעלתי פעלתו פעלתה"בת

ואמנם מלאכה הוא שם . ו"ה יה"ורמזתי לך אלו השלשה מן הקונים שהם חתומים בשם יו
ליתי לך באלה סוד שם מלאך הנה גי. מורה על נקבות מלאכתי מלאכתה מלאכתו ואינו מתפעל

ושהוא נגזר ממלאכה ואם כן כל מלאכה ומלאכה שתמצא תדע שהיא שלוחה לנו במקום מלאך 
ה "וכוונתי בכל זה היא להודיעך כי כשברא הקב. מהשם ואפילו מלאך המוות ומלאך החיים

את האדם ברא עמו שני יצרים ונקרא האחד מהם בתורה יצר לב האדם רע מנעריו ואמרו 
ללמדנו שיש לו נערים ושמשים שמשמשים אותו והם כוחותיו הנשפעים מאתו ' נעריו כתמ

ח הוא חמר אחד "וכל רמ. ח אברים"ב אותיות עם רמ"ומלת רע רביע שעה וסודה חיבור כ
  : ראשון מורכב שלם

והנו . ך"ל נמצא להפ"ב והוא חצי החשבון הנזכר והוא הכפ"ע זה"וראשית זאת הבריה מטב
ל והוא סוד "ל קה"ה אשר הוא בקבוצו הק"אחד הולך לפנים מן אחד עד קל. ה"צה או מ"עס

שמות ' גם ה. ן ימנית רואה לפנים מזכה לבעליה"ל וסודו עי"שמות הקודש שעולים ק' ה
והבריה חתומה בהם . ן שמאלית רואה לאחור מחייבת לבעליה"ל וסודו עי"הקודש שעולים ק

 ושמאלית והם כף זכות וכף חובה והם מאזני העולם בסוד נשיאות כפים בשתי ידים ימנית
וכאשר מזאת חיבור מלת רע ראוי שתבקש עוד חיבור מלת טוב . ומאזני השנה ומאזני הנפש

ז והוא סוד "ש הוא מתחלף עם ג"ת ב"והוא שצריך שנבארהו לך ותדע כי מלת רע סודה בא
ש הוא "ת ב"הנה טוב באו. ם"שמות שעולים ר' הספירות שלש עם שבע והוא שאמרתי על י

ותכיר מהם כי כל הכוחות העליונים יש . ה או תהלה"ש חבר הכל ויתחבר מהם סוד תהל"נפ
נחלק ' ושורש הבריח י. להם בריח מבריח מן הקצה אל הקצה וכן האמצעיות וכן התחתונות

 וזה יצא. פעמים' ה ח"פעמים ומן נ' י ד"מ ויצא בעשרות מן ק"ז ויעלה זה למספר ת"אל ג
  : 'מחיבור י



ח מהם נזכרים תמיד בכל "ב אותיות אשר י"ד והוא סוד כ"והנה כלל כל החיבורים בסימנם יח
מקום ואל תטעה במלת יששכר ולא במלת מחצצרים לומר שאינם נזכרים כי אין זה מצד 
העלמתם אלא מצד קושי הזכרתם לא שהוא נמנע כי אם מנהג שנהגו בהם ובדומים להם להקל 

מהם נעלמים בטבע הקריאה לפעמים ונזכרים לפעמים ' וד. שהשנים ממבטא אחתעל המבטא כ
. מורכב מהם' י אשר שם השם ית"כשתוסר מהם ההעלמה הטבעית שבם והם אותיות אהו

  : וזו הדרך ידועה לכל מספרי הדקדוק ואין צורך להאריך בו פה. וטבע הלשון גוזר זה כולו

וזו כנגד , י יצרים ואומר שהם שתי נקודות זו הפך זוועל כן אשוב למה שהייתי בו בעניין שנ
זו שסביבם הכל מחגלגל ויתחייב מזה היות האחד בתכלית ההרכבה בסוד אלף והאחד בתכלית 

אבל כוונתי פה . וזה העניין יושלם בסוף זה החיבור בידיעה הכללית. הפשיטות בסוד אחד
י יצרים ואין ביניהם חלוקה ל בעלי דעת אחת כשהאדם בעל שנ"להודיעך שכל חכמינו ז

וקוראים אותם יצר הטוב ויצר הרע או מלאך טוב ומלאך רע או כף זכות וכף חובה והכל 
  : שווה

ואמנם הרבו להם שמות מתחלפים . וכן קראום במקצת מקומות מלאך החיים ומלאך המוות
חייב מזה ה והת"וכיוצא בזה עשו הנביאים בשמותיו של הקב. כדי להוסיף ביאור מזה על זה

א "ו ה"א ו"ד ה"יו, שיהיה לו שם מיוחד שהוא סגולה לכל שמותיו והוא הכולל את כולם והוא
וכן . ה לפי חשבונו"ה וחמש"ה שש"ה חמש"ה לפי מכתבו והוא עשר"לפי מבטאו והוא יהו

  : דרכי חלוקותיו כמו שהודיעך לפנים

   

   שער ג

מחלוקת שהאדם בעל שני יצרים אחר שידעת מתוך דברי כי כל החכמים מסכימים בלתי 
כ מלאך אל תפלא אם מזאת כתוב מעיד שהאחד מלאך והשני "נקראו האחד מלאך והשני ג

ובלעם לעד וכן , ובאיוב, שטן או אם קראוהו חכמים שד או מזיק כמו שבא ביהושע הכהן
זה כי אבל תבין מ. וכאן על ידי שד, וכן בא בעלי החלום בסוף ברכות כאן על ידי מלאך. רבים

על שם ' השטן הוא מלאך המוות והוא יצר הרע כמו שהביאו בעל המורה בדברי איוב בחלק ג
ואם כן ראוי שתבין מזה ששתי מחשבות שאדם מוצא בעצמו הן . שמעון ואין חולק על זה' ר

ואם כן . תולדות לשני היצרים והם גלגליים נולדו מאמתת השיתוף שבין החמר ובין הצורה
ויתחייב מזה שתהיינה מידות הנפש .  החמר והאחת נוטה אחר הצורההאחת נוטה אחר

הנמשכות אחר מזג הגוף לפי טבע עירוב הרכבותיו טובות או רעות או בינוניות או נוטות נטיה 
ואם תהיה מן המבינים החכמות וזוכים לדעתם תבין מה שאומר . רחוקה לצד זה או לצד זה

ז "ז כוחות השנוי שבין כ"דעתי שם אצייר לך סדר כומפני שתשיג . ה"בזה בסוף זה הספר בע
. ז בנים כזבנים כשפנים שהם כשפנים הנבראים משרש שני צלמים"מיני בני אדם שהם כ

והנה . ץ החיים והדעת עדיהם"ץ הדעת והחיים עם ע"ע. ם שהם צלם ודמות צלם"ם צל"צל
וכן השמות עד שהביאו ל כי הצירופים והגימטראות אצלם חכמות "יתבאר לך מהרה מדברי רז

מהם ומן הדומה להם ראיות גדולות על אמונתם בם בספרים רבים והם אצלנו היום לראיה 
ולזכות להכות בם חכמי דורנו המכחישים דברינו אחר שמאמינים בשאר דבריהם הקדושים 

  : אבל אלה שדברו בם מזה הם קדשי קדשים אצלנו ודי לך בזה

   

   חלק א



ה מודים בו ונתאמת אצלם שהדבר כן "לול לך מה שכל נביאנו עבאלו החלקים השלשה אכ
וזה שכבר נודע לכל נביא מנביאי ישראל שאי אפשר לשום אדם בעולם . הוא כמו שאומר

להגיע למעלת הנבואה אלא אם כן קבל קבלת ידיעת השם והשתדל להשיג אחר שקיבל והיה 
ו הנביאים כולם שדרך זו אינה וידע. חכם גדול בחכמות המובנות להשגה הקודמות לנבואה

ראויה אלא לשמחים בחלקם וכובשים את יצרם וחוקרים החכמות האלהיות והטבעיות 
והלימודיות מפני שהם בלי דעת ואם כן כל שכן אצלם שאם אינם מקובלים מסתרי דרכי 

המחשבה והבינה ) החכמה(הצירופים בשמות ובדומיהם שלא יתנבאו לעולם מפני שהם כלי 
שמע לפנים בידיעה הכללית שהיא נקראת בסוף הספר והיא עיקר כל הספר גם כמו שת

בעצמה היא לבדה עם אחריתה גדולה ומעולה בכמותה ואיכותה משאר מה שכולל הספר 
היה כי אם בעדה ולולי היא ) הייתה(בחלוקת ענייניו התשעה מפני שכל הכוונה בחיבור זה לא 

כלומר אם התשעה ' הדברות כי על כן אין בהם טבטל החיבור כמו שלולי אנכי בטלו תשע 
בטלים ואפשר לקיים האחד הוא מחייב ההשארות לנפש בעצמה כי הוא כמו העצם עם 
המקרים התשעה שהם צריכים לקיום עצמו ואם בטל הוא יבטלו הם והם אינם כן עמו כי אם 

פסוקי ויסע שאין ' יבטלו הם הוא לא יבטל כי לא יצטרך אליהם בקיומו ובזה בעצמו קרא לג
שמות המיוחדים בברכת ' מפני ששלושתם שלשה עצמים שכוללים עצמות אחת בסוד ג' בם ג

  : פעמים שלש קדוש בקדושה משולשת' שבפרשת ואלה שמות וג' כהנים וג

כלומר שלשה עצמות שאמיתת . והזיוף הזה דמהו בלעם בשלוש הקוביא שהם שלשה והם אחד
ו בדבר לא בעצם ולא במקרה כי חמרם חמר אחד וצורתם מהותם בעצמותם אחד ולא ישתנ

וכיון דאתו . צורה אחת וכמותם כמות אחת כי כל אחד ואחד מהם ארכו ורכבו ועמקו שווים
לידן נימא בהו מילתא מפני שסודם כולל כל הקסמים וכל הנחשים וכל כישוף וזיוף והוא סוד 

דוי "נ, ש"וסוד נח. ה"ר לז"חמ, וראשם וסופם. ם"ותוכם שדי. מז"של ר"ידה מ"ח, ר"חמ
א "א שצירופו מי"ש וסופם ימ"וראשם נח. ת רמז למכת מרדות"ותוכם מרדו. מתא"רם ש"ח

  : והוא גם כן מיא שהוא בלשון יון כישוף. והוא תרגום של ים ושל מים

באמצעות השכל ' ואין ספק כי אמיתת הנבואה ומהותה הוא שפע אלהי שכלי שופע מהשם ית
ובעבור שבני הנביאים מקבלים פעלו ומתפעל מהם . לם הדברי שהוא עולם האדםהפועל בעו

שכל אחד ואחד מהם במעלות מתחלפות לפי הסיבות קראו השפע ההוא האלהי בשמות 
מתחלפים להורות על חזקת האיש או המקבלו ועל הבדל כוחו מזולתו ובזאת הסיבה קראוהו 

ראוהו בלשון עברי בשמות נופלים על גופים ופעם יק. גם כן בלשון תרגום בשמות מתחלפים
. רוח קדשו. רוח יי. כבוד יי . שכינה. אור יי, ואלה מקצתם. מיוחדים ופעם על מקרים ותארים

רוח . וכן דבר יי. תרגום. מימרא דיי. שכינתא דיי. יקרא דיי. הר יי. מקדש יי. בית יי. רוח נכון
, צופה, חוזה, רואה, כ בשמות מתחלפים"שיג גולפיכך יקרא המ. וכיוצא בם רבים. שם יי. פיו

, חכמה, השגה. חלום, מראה, משא, חזון, נבואה, וכן רבים וכך העניין המושג קראוהו. נביא
ושמא תחשוב שמקצת מאלה וכיוצא בם אינם שמות . דעה, מדע, תבונה בינה, השכל, ידיעה

כל חכמה ובינה ודעת וכיוצא אבל כל מחשבה ו. לעניין ההוא אלא לעניין זולתו דע שאינו כן
בם כולם הם עניינים נשפעים מהשפע ההוא האלוהי כמו שכל הבריות נבראות ונמצאות ממנו 

שמו והתחלפות אישי המינים ומיני ' אלא שהם דבר מדבר עדיו שהוא סיבה ראשונה לכל ית
יבדלו ואמנם . הסוגים העליונים הכל משפעו יתברך שפע אחר שפע עד האדם עם כל כוחותיו

ואז יושם שיעור לכל מין ומין הכולל כל אישיו . ענייני השפע זה מזה לפי הבדלי הנבראים
ויהיה שם אחר מבדיל בין המינים כמו שם מחשבה ושם דמיון ושם חכמה ושם דעת וכיוצא 
בם שכל אחד מהם מין כולל תחתיו כל אישיו וגם אלה בעצמם אל מינים מתחלפים כמו שם 

 חכמות מתחלפות כי הנגר יקרא חכם וכן הסופר וכן החכם הלומד וכן חכמה שכולל מיני
כי אי אפשר שינבא כי אם חכם גדול מופלג בחכמה שאין הנבואה שורה אלא על חכם . הנביא

ואם כן כבר התבאר כי דבר יי הנקרא שפע נבואי הוא הפועל כל אלו הפעולות . גיבור ועשיר



אצל פעל ' ור שהנבואה מין מעולה מכל המינים הנקשזכרנו ודומיהם באמצאות דבר אחר ובעב
  : השפע בעצמו נקרא המשיגו נביא

   

   חלק ב

. כל נביא שניבא השם צריך שידע תחילה כח הכישוף ומהותו ומאין התחייב עליו מציאותו
ומפני שצריך לנביא לדעת זאת הידיעה הנביאים המלמדים את בניהם את תלמידיהם דרכי 

מחוייבים למסור להם ידיעת מהות גופם תחילה ולפיכך דרכי חכמת הרפואות מפני הנבואה 
שהיא בנויה כולה בלא ספק על החכמה הטבעית מועילים לאדם דרכיה בידיעת השם גם מפני 

צלעות דבקות לצד ימין בחוליות של חוט השדרה ' והיו יג. שכל הגוף בעל אברים נספרים
היה כל זה המספר לעניין נספר מופלג אצל הסופר והיה גם צלעות לצד שמאלם ו. ח"שהם י

  : ם"ם נספרי"ד מספרי"ר יו"ן סופ"סימ, סוד שם השפע 

ח והכל בעל מספר "צריך מלמד הנבואה לתלמידו ללמדו חכמת המספר שהרי האברים רמ
וכן צריך ללמוד חכמת השיעור וחכמת התבונה להבין מה . והוא מכלל החכמה הלימודית

אך החכמה האלהית צריכה לדעתה על כל פנים כראוי . ע בעת קבלו הפעל ממנושיורהו השפ
  : מפני השמירה מהטעות גם מלאכת ההיגיון מועלת לזה גם כל חכמה קודמת מפני עומק זו

ואמנם יש חכמות רבות שאינם צריכות להקדימן לעניין הנבואה מפני שאינם הכרחיות אצל 
כרחיות ולא יתנבא שום נביא עד שידעם והידיעה בכל ויש מהן רבות שהם ה. הנביאים לדעתן

  : חכמה היא שיהיה היודע אותה חזק בה ואמיץ עד שיהיה ניכר לחכמה שהוא חכם גדול בה

אבל להגיע אל תכליתה אי אפשר זה לשום חכם וכל שכן אם כן תכלית ידועה לשום חכם 
ות מדרגות זו למעלה מזו בשום חכמה מן החכמות אבל הידיעות מתחלפות ביודעים והם מדרג

פ שיש גבולים "וכך קרה למידות הגופניות אע. בכל מין ומין ממיני המלאכות ומניני החכמות
ולפיכך מועילות החכמות להיותן הקדמות . וכן המידות הנפשיות בעצמן. לכל אחת מהם

ואמנם נרמזו בתורה חכמות רבות ונמסרו בקבלה פרטית כגון . להשגת הנבואה למתנבאים
והתורה אומרת נפלאות בחכמת המספר והנה הזמן כולו . המספר והשיעור וכיוצא בהם הרבה

  : נספר ונקרא הסופר שהוא הכוונה והוא הלבלר סופר מפני שכותב האותיות אחד לאחד

וכן . וכן המספר בדבור דברים מוציאם מפיו אחד לאחד ועל כן יקרא דבורו ספור דברים
חוברות אחת אל אחת ותהיה המחשבה השכלית חושבת החושב בלבו יחשוב האותיות מ

  : בעניינים כולם הנחשבים בחשבונות חשבון אחר חשבון ועל כן נקרא החשבון מספר

. ולפיכך חילק ספר היצירה כל החכמות אל שלשה ספרים וקראם בחילוקו ספר ספר וספור
שפט במידה ואם לא ידע אדם חכמת השיעור והמספר איך ישמר מצוות לא תעשו עול במ

ואיך יהיה לו כל דבר משוער בשלמותו באומרו על זה מאזני צדק אבני צדק . ובמשקל ומשורה
לא יהיה . וכאומרו לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן גדולה וקטנה. איפת צדק והין צדק יהיה לכם

ונתן . איפה שלמה וצדק יהיה לך. לך בביתך איפה גדולה וקטנה אבן שלמה וצדק יהיה לך
  : לשכר זאת השמירה ואמר למען יאריכו ימיך על האדמה אשר יי אלהיך נותן לךטעם 

ראה אם יש צורך לפי . וגילה עוד ואמר כי תועבת יי אלהיך כל עושה אלה כל עושה עול
הנגלה לדעת פרטי אלו המידות וכל שכן שיש צורך לדעת סתריהם כי הם עניינים כפולים 



' אה אם לא היינו מקובלים משיעורו של מקוה שהוא מור. נגלים ונסתרים גופנים ונפשיים
  : סאה איך היינו יודעים אותו

ל מן הנביאים כל השיעורים ומהם קבלנו אנחנו היום ומתלמידיהם "והנה קבלו חכמינו ז
' והאיפה עשירית הכור שהוא ג. והלתך חצי הכור. סאין' והודיעונו כי הכור הוא ל. ומספריהם

והיא רביעית , רביעית הלוג ביצה ומחצה. ביצים' והלוג ו. לוגין'  והקב ד.קבין' והסאה ו. סאין
ל שיעוריהם על "ושיערו חכמינו ז. ה"לוגין דכתיב ז' וההין יב. של תורה האמור בכל מקום

. אצבעות בגודל' והטפח ד. טפחים' אילו ועל הדומים להם ושמו גם כן שיעור האמה שהוא ו
ותמצא שם בחכמת המספר וחכמת השיעור , ראו חכמה ודעתועיין בסדר קדשים וטהרות שנק

  : במידות פלאות תמים דעים

והם הדברים . והכל בתחילה מקובל ואחר כך מושכל כי כן דרך כל מספר ונתיב כל שיעור
כ חכמות אחרות "ואמנם יש שם ג. שעליהם העולם מתנהג ואיך יתכן להיות הנביא ריקם מהם

והיודע סוד הגלגלים והכוכבים והמזלות הוא המוכן לנבואה עם . אחר אלו צריכות אל הנבואה
הקבלה בכלל מפני שההנהגה באה מהם לעולם האדם ואיך יתכן להיות הנביא ריק מידיעת 

הטוב בעיניך כשישלח ' הנהגת השם את בריותיו ואינו מכיר איכות השגחתו בהם וישלחהו ה
סכל ופתי בענייני המלך ששלחו והלא מלך אל מלך שליח לעניינים שביניהם שיהיה השליח 

כל שכן . יקרה לשולחו מזה תכלית הבושות כשישאלוהו על הנהגת מלכו ולא ידע להשיב
ואם כן . ולא עוד אלא ששולחו אל אומה חכמה שיבחנו שליחותו. שלוחו של מקום ברוך הוא

כן בידיעת אין שום חכם מסופק מזה שכל נביא צריך להיות חכם גדול מופלג בחכמות וכל ש
  : השם

   

  חלק ג

ל וכל שכן שלא נסתפק שום נביא שהנביא "לא נסתפק שום חכם מחכמי ישראל הקדמונים ז
אין מדרך השם להחכימו לשעתו כלומר שהיה היום עם הארץ גמור ובלילה נבאו השם 

אבל מדרך השם להשלים החכם הגדול המתעסק בחכמת . והשלימו והחכימו ושב חכם גדול
לך בה ימים ומבקשה וקבל ידיעת השם בקבלה והשתדל להוציא מה שקבל מן הנבואה והו

כי מדרכי השם ומרחמיו הרבים וחנינתו את האדם שבראו בצלמו כדמותו . הכח אל הפועל
ומפני . להשפיע עליו משפע טובו והוסיף לו חכמה תמיד עת אחר עת עם השתדלות בה

ה ונושא ונותן בה בינו לבינו מצליח שהגדולה שבידיעות היא ידיעת השם והוא משתדל ב
אבל יש לה סוד . והאומרים שיתכן שיהיה לו מונע מהשם האלהים שכך היא המידה. באמת

ואם לא נגלהו יחשוב השומע שלא ידענוהו ולא . ואם גלינוהו היה קשה מאד בעיני כל חכם
ישב שתי הדעות ואם כן נעשה ל. ואנו יודעים שאנו יודעים אותו וכבר נגלה לנו. נגלה לנו

שכן דרך בעלי הסודות ונמשכים בזה אחר . נגלהו ברמז ויהיה נגלה למבינו ונעלם מזולתו
דע כי מידות . והרמז הוא זה. שכן עשה בכל המציאות וכך דרכי התורה כולה' מידות השם יתב

השם יתברך עם כל בריותיו הם נחלקות לשלשה חלקים ראשונים והן לפי היות העולם נחלק 
ויש שקראם שלשת עולמות והם העולם העליון והוא עולם הצורות . שת חלקי נמצאיםלשל

והעולם . הנפרדות ונקרא עולם השכל בכלל מפני שאין בו שיתוף עם שום חמר שבעולם
האמצעי הוא עולם הגלגלים הכדוריים והוא עולם מורכב מחומרים וצורות כדוריות והוא בעל 

וצורותיו קיימות בחומריהם בלי שנוי חוץ .  משיג ויודעחיים מדבר כלומר עולם חי משכיל
משנוי התנועות שכל תנועה שנוי ויציאה מן הכח אל הפעל אך השנויים מקריים כי אין שם 

גם לא שנוי מקומות כללים כי אם פרטיים לפי חיוב חלקי התנועות . שנוי עצמים בשום פנים



 השפל הזה שהוא עולמנו והוא עולם ועולם התחתון הוא עולם. בנקודות החילוף ובנטיות
ההניה וההפסד שהצורות רבות והם מתחלפות על חומר אחר תמיד וכל זה כבר התבאר 

  : במופתים רבים ובספרים רבים ואין בו ספק בשום צד

ברצונו לברוא בני אדם ' וכאשר היה זה החילוק כך בשלשת העולמות חייבה חכמת השם ית
והיה האדם הזה בעל גוף מן . שת העולמות האלה שזכרנוושיהיה כל אחד מהם מורכב משל

והתחייב על זאת . ובעל שכל מן העולם העליון. ובעל נפש מן העולם האמצעי. העולם הזה
ההרכבה להיותו בדמות האלוה בעצמו מצד שאין עליו מכריח זולת עצמו בענייניו והנה הוא 

כ שלשת עולמיו של האדם זה "ו גומפני ששלשת העולמות נקשרים זה בזה נקשר. הכל לעצמו
כ שלשת סדרי עולמיו של האדם "ומי שסדר סדרי שלשת העולמות במידותיו סדר ג. בזה

וכמו שחייב העולמות להיותם נמשכים בכל ענייניהם להדמות אל מידותיו . במידותיו
. 'במידותיהם כן חייב האדם להיותו נמשך בכל ענייניו להדמות במידותיו אל מידות השם יתב

והם שכל . להיות אישים מתחלקים חלקים שלמים מאד במין האדם' עד שחייב השם יתב
ואלה האנשים הם תמיד בעולם השכלים הולכים ובאים והם . מחשבותיהם בשם תמיד

והיה עוד במין האדם אישים מתגלגלים בנפשותם לפי מחשבותם בחכמות מתחלפות . הנביאים
ת בגלגלי הנבואה והיו על זה נקראים חכמים ולא אך אינם נפרדים מגלגלי החכמה לעלו

והיה עוד במין הזה אישים מחגלגלים בגופותם ובצרכיהם לפי מחשבותם ולא השגיחו . נביאים
הנה אלה נקראו סכלים שדעתם הנטועה בלבם . בעניין נפשי ולא נפרדו מגלגלי הגופים כולם

בנפשותם לומר להם מכללי לא עשתה פרי ולא יתכן לאלה ולדומים להם שחטאו ברצונם 
  : העולם האמצעי וכל שכן שאינם מן העולם העליון ואלה נקראים באמת הווים ונפסדים

וכאשר חילק השם טובו לשלשת העולמות חילק חלק השכל להיותו אתו תמיד וחילק חלק 
והיה עם זה חלק השכל . וחילק חלק הגוף לבלתי היותו אתו לעולם. הנפש להיות אתו לעתים

וכאשר היו העולמות כן ובני אדם . וכן בעולמות,  מחלק הגוף וחלק הנפש מכריע בינתייםהפך
ואחר . לפי מהות כל איש מאישי המין בעולמות משולש חייבה תולדתו להיות תחילה כולו גוף

. ואחר כך בעל גוף ובעל נפש ובעל שכל. ואחר כך מגביר הנפש על הגוף. כך בעל גוף ונפש
ואחר כך מפריד השכל והנפש מן הגוף . כל על הנפש וכל שכן על הגוףואחר כך מגביר הש

והכח ההוא הנקרא באדם כח אלהי הוא הכח המביאו לידי . בכח האלהות שבו כמו שזכרתי
והוא אם לא מת בתוך לבו עם היותו בעצמו בלתי מקבל מוות הנה יתחייב שיניעהו עד . נבואה

ומפני שיש מי שלא החיהו בלבו לגמרי אבל . םשיקבל הנבואה מפיו ואז יקראו שניהם חיי
ביקש להמיתו והמידה האלוהית מצד הנהגת העולם הגדול לא השפיעה על המידה האלוהית 
מצד העולם הקטן או מצד העולם האמצעי לפי סדר מערכותיו יתחייב שלא יתנבא המבקש 

עה ואל המניעה ואם הגיע המתנבא אל זאת הידי. הנבואה הפרטית מהמידה האלוהית הכללית
ואם לא נגלה לו זה . ישמח במידות השם ויקבל עליו דינו האמיתי ושכרו אתו ופעולתו לפניו

הסוד המופלא ידאג כברוך בן נריה על בקשו הנבואה כשלא ישיגנה כאומרו יגעתי באנחתי 
. שעל שלא נגלה לו זה הסוד נאמר לו ואתה אל תבקש גדולות אל תבקש. ומנוחה לא מצאתי

דע איך מגיע השפע לעולם השכל ולעולם הנפש ולעולם האדם שהוא בעל הגוף והנפש והיו
הנה כבר הרמז . אבל לא זולתו בשום פנים בעולם. והשכל יבין זה הרמז שרמזתי עד תכליתו

  ): שבח לאל(ל "כרצונינו ש

ה ומפני שאמרתי להודיע לכל חכם דעת כל הנביאים כולם הראשונים והאחרונים בעניין הנבוא
אומר בזה החלק השלישי שכל נביא שהתנבא . ושדעת אחת שווה כוללת כל הדעות הנבואיות

מתנבא או יתנבא הוא מכוון בבריאתו כוונה מיוחדת מוספת על הכוונה הכללית שבה נבראו 
וכן כל חכם שהתחכם או מתחכם או יתחכם הוא מכוון בבריאתו כוונה . שאר אישי מין האדם

אך היא כוונה למטה מכוונת בריאת הנביאים ולמעלה . ונה הכלליתמיוחדת מוספת על הכו



גם שאר אישי מין האדם יש בבריאתם כוונה אחת נבדלת . מהכוונה הכללית המסדרת הכל
גם היא נבדלת מהכוונה שבה . מהכוונה הכללית הגבוהה הכוללת שאר אישי מיני בעלי חיים

 המקורים גם היא נבדלת מהכוונה שבה גם היא נבדלת מהכוונה שבה נבראו. נבראו הצמחים
  : גם היא נבדלת מהכוונה שבה נברא החומר הראשון. נבראו היסודות הארבעה

. וכל אלו הכוונות הנזכרות בזה העניין בכל מקום הן כוונות אלהיות רצוניות שכליות תוריות
כלומר מסודרים בסדרים תוריים לא מחייבות מאתו יתברך הכרחיות עלוליות כדעת 
הפילוסופים ולא נבדלות זו מזו בהבדל הדברים שמתחלפים במספר אבל כולן בעלי צורה 

  : אחת נכללת תחת העצם האלהי שהוא סיבה לכל ואין לן סיבה זולתו

בראשית ברא ", והכוונה הזאת הכללית שמה התוריי ראשית כל הכוונות ולפיכך אמרה התורה
ומפני זאת הכוונה הכללית . התחתונים כולןהעליונים כולן ו". אלהים את השמים ואת הארץ

ראשית עריסתיכם חלה תרימו ", ואמרה". ראשית בכורי אדמתך תביא", אמרה התורה
וראשית גז צאנך תתן ", כי חלה לשון תחילה וכן ראשית כמו תחילת עניין ואמרה". תרומה

וכל ".  תעשרעשר", וכן עניין". קדש לי כל בכור פטר כל רחם", ומעניין זה בעצמו". לו
. עילת כל העילות מכל צד ומכל פינה' הכוונה התוריית בכולן להודיענו שהוא ית. המעשרות

חלקו הראש גם כן לפי ראשית , ובראשיות הראשונות ציוונו לתתם לו כי הם חלקו הראש
ומפני שהעשירי ראש העשרות גם כן אמר לנו השם שגם הוא חלקו וזה מפני . האחרים כולם

אבל ידע כי הראשונים לו הם וגם האחרונים לו .  חושב שהשגחתו כלתה מנבראיושלא יחשוב
  : הם

ועל כן הוא ' והכל שלו ית. והסוד הוא שהראשונים אחרונים הם גם האחרונים ראשונים הם
. אומר תמיד לי הוא כי לי כל הארץ הכל חלקי ואני חלקתי בכל החלקים כולם מראש ועד סוף

והנה . לפי סודו תרי ממאה ויבא זה אחוז אחד מן החמישים כמכםושם תרומה פירשו שהוא 
גם ששים . והשיעורים משוערים אחד מששים. החמישים חמשה הם כלומר חמשה עשרות

והנה היו שרי הצבא שרי אלפים שרי מאות שרי חמישים ושרי . ששה הם כלומר ששה עשרות
ושר המאה שר הצבא הקטן . והנה שר האלף שר הצבא הגדול בעל הכוונה הכללית. עשרות

ושר העשרה בעל הכוונה . ושר החמישים בעל הכוונה השלישית. ממנו פעל הכוונה השנית
והיה משה אחד מהם והוא שר ששים רבוא שהם שש . נמצאו אלה שרים מיוחדים. הרביעית

י לכלול כל הכוונות "ועל כן נפלו בחלק השם אותיות אהו. מאות אלף רגלי הגברים לבד מטף
רמז להן אחדים ועשרות ומאות ואלפים ורבבות ובחללה אחרונות . בם הראשונות והאחרונות

סיבה לכל למה שהם ' להודיע שהשם ית. וראשונות והאמצעיות חמישיות וששיות פנים ואחור
ראשונים לכלל או לפרט ולמה שהם אמצעיים לכלל או לפרט ולמה שהם אחרונים לכלל או 

  : שהכל בו, לפרט

ואם כן יש . האלף גופים של אנשי הצבא הם מאה עשרות שהם בעצמם עשרה מאותואמנם 
הרי עשרה שרים אחד גבוה . להם לכולם שר גבוה עליהם ולכל מאה מהם שר למטה ממנו

ולכל חמישים מהם שר למטה משל מאה הרי עשרים שרים שר אחד ותשעה . ותשעה תחתיו
הרי מאה שרים שר אחד ותשעים . ים ולכל עשרה מהם שר למטה משל חמיש. עשר תחתיו

וכל . ם"ן שר הפני"ת אחד והוא הנקרא בשם מטטרו"ולכל אלף שר צבאו. ותשעה תחתיו
וסוד זה . ם"ן שר האחורי"ושר החמישים אלף שמו סנדלפו. השרים הנזכרים הם תחתיו

 והמכיר סתרי הנהגת אלה השרים את העולמים כולם על פי. וסוד זה תשמיש. ע"ת זר"שכב
הנהגת המידות האלוהיות הוא לבדו ישיג ענייני הכוונות הנזכרות האלוהיות והוא לבדו 

ואל תאמר אם הכל בכוונה למה תפיל בו אפשרות כי זה לא . שאיפשר שיתנבא אחר ההכנה
תבינהו באלף תירוצים עד שתדע כוונתנו במלת כוונה אלהית ובהיותה ראשית וראשית 



ודע כי אחר שתדע זה מיד תדע מזה . ית לאחרית עד הסוףואחרית ואחר. לראשית עד הסוף
ותדע שהוא חקוק וחתום בלב כל איש מאישי המין האנושי על פי הגורל . סוד השם המפורש

ורגע היצירה בקבל . רגע השימוש בתשמיש המטה ששמה פוריא. שנפל עליו בשלשה רגעים
ורים שהם ימי משתה ושמחה בסוד שם פ. יום' יום או צורת נקבה לפ' החמר צורת זכר למ

על כן קראו . והיה המן מפיל הפור הוא הגורל. נתחדשו על ידי זכר ונקבה שהם מרדכי ואסתר
. ונמצא המן על המטה אשר אסתר עליה. לימים האלה פורים על שם הפור המפורש ליודעיו

ונהפך הפור ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם בהתהפכות להט החרב 
  : והיו הכרובים פורשי כנפים למעלה. תהפכת ושני הכרובים עדים נאמניםהמ

ע והוא "ע ארב"וסוד רג. ורגע הלידה הוא הרגע השלישי המכריע בין שני הרגעים הנזכרים
ר "א והטהו"ר או מורם כולל חיבור הטמ"ר הוא מומ"ודע כי סוד פו. ל רמז לגמר ביאה"מרג

שהוא המחבר ההויה והגוף טמא ומטמא והתחברה אליו ש "והנה סוד השם כולו מפור. יחדיו
וכשתבין זה הסוד תבין סוד העגל וסוד אפר פרה ולמה מטהרת . הנפש שהיא טהורה ומטהרת

ולבני ", ותבין סוד כל טמאה וטהרה ומהו עניין סוד. את הטמאים ומטמא את הטהורים
ודנו חי קדמה אל ארץ הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנת וישלחם מעל יצחק בנו בע

  : מלמד שפלג להם ומסר להם שמות של טומאה' שפירשו בו פלג שם בתי". קדם

אבל על יצחק נאמר ויתן אברהם את . והוא סוד כוחות כל כישוף וכל חרטום ואשף וכשדאי
כלומר כמו שהוא אין לו כי אם שם המפורש והוא שם בין ארבע אותיות . כל אשר לא ליצחק

ו "ר פר"וסוד כל ש. י שם פריה ורביה כן יצחק מסר לו זה השם המיוחד"ל שד"ויובן משם א
ש "והוא סוד השלו. ך"ב שהוא שם בן בנ"משם בן ע, ם ודעהו"ר וד"ו והוא סוד שם בש"ורב

ה להחיות את המתים בידיעת שמו והוא "ל שעתיד הקב"ד רמז ט"ד אח"ד אח"ד כמו אח"והיחו
ה ודעם "פעמים אל' ו. ו כי הוא שלם"י השם של ריה שהם חצ"פעמים אל' ה ג"סוד גאל

הנה כבר השלמנו . וכל שלשים שלשה הם. ת"והבינם בסוד שלשים אשר הוא משמש ושמו פר
  : חלקים' ג

  : ונתחיל בידיעת השם

ידיעה כללית זאת הידיעה הכללית היא כוללת כל הדעות הקודמות וכל הדומות להם ועדיה 
ויאמר אלהים נעשה אדם ", ת האדם השפל הזה ועליה נאמרהגיעה הכוונה האלוהית בבריא

והידיעה הזאת היא ידיעת האדם את קונו על פי ידיעת השם המפורש אשר ". בצלמנו כדמותנו
ועליו נחקקה רוח הקודש והוא נשמה כוללת . כל השמות תלויים עליו והוא ראשית כל הבריות

ל כן אמר הנשמה בה הידיעה ולא אמר וע". כל הנשמה תהלל יה הללויה"בסוד . כל הנשמות
  : כל הנשמה

כוללת השם ' גם מלת ה. וכבר נאמר בהבראם בהא בראם. 'ודע כי הנשימות חמש וסימנה ה
ודע כי חכמי . אשר ארכו ורחבו שווים בו, כולו בחשבון המרובע והוא החשבון הנקרא שטח

כלת מהרה ומופתיה והיא חכמה מוש. המספר אמרו שחכמת המספר היא יסוד כל החכמות
  : ה עולמו ובה חתמו"והנה חכמי התלמוד גילו לנו שבזו החכמה החל הקב. קיימים

ודע כי מלת חשבון נגזרה משם מחשבה והיא הצורה הראשונה הנשפעת מהנשמה המשכלת 
גם נוכל לומר כי . וכשהמחשבה זכה מחשבותיה זכות וטהורות ונקיות מכל מבוכה

וכבר . ני שנכיר הנפש מן המחשבה והמחשבה מן הנפשכשהמחשבה זכה הנפש זכה מפ
התבאר במופת שמידות הנפש נמשכות אחר מזג הגוף ואם מזג הגוף בתחילת ההויה הוא מזג 



זך ונקי ובר מלכלוך העירוב העב והגס אשר הוא זרע האדם שממנו נתהוה יתחייב להיותו 
  : בעל נפש זכה

ים שהם שני היסודות התחתונים והם עיקר ומפני היות שרש הנפש הצומחת נשרש בעפר ובמ
כל מזון העפר שרש למאכל והמים שרש למשתה והעפר קר ויבש בטבעו והמים קרים ולחים 
בטבעם הוצרך על זה להתחבר אליהם דבר חם קל עולה ומעלה הבלי המזון שטבעו לרדת 

נשימה ונולדה ממנו כל . לרדת עד המח והיה הדבר ההוא דם שטבעו כטבע הרוח חם ולח
להכניס ולהוציא האויר המשתנה והמתחלף מהרה ותנועתו יותר מהרה מתנועת המים כמו 

כי אז מתגלה מציאות האויר . שאנו רואים זה בנצוץ השמש בהכנסו בבית דרך החור או החלון
גם אנו מכירים בו דמות הקשת כשנשליך עליו מים זכים מעט מעט יחד דרך הזיה . לחוש העין

  : זולתועם הפה או עם 

ודע כי עוד משלמות החכמה הטבעית יש צורך לשתף כח האש שהוא יסוד רביעי עם שלשת 
והוא הקפיא הזרע בחומו . היסודות במזג הזרע מפני שיהיה חם ויבש עולה ממהר התנועה

והמח ההוא . ואז יתהווה ממנו העצם שהמח בתוכו. ומיבשו עד שבקפואו ישוב חזק כמו הצור
והוא פרי הזרע שממנו נתהווה . ר הוא יסוד כל הגוף לפי מציאות ארכוהוא חוט השדרה אש

ח "והוא צ. 'עד ק' ועל כן נקרא בשם יצחק ונכלל מן י. והוא שרש לכל זרע שממנו יתהווה
והמהירות מולדת . מפני שצריך היורה שיורה כחץ בתנועות מהירות. ץ"בתוך והפכו ח

  : הממהר התנועה סביב מקומוחמימות ולפיכך נתהווה יסוד האש מן הגלגל 

והנה מן עשרה ועד מאה עשר ספירות שניות והנה אברהם שרש ליצחק ויצחק פריו והוא פרי 
וכאשר אמרה תורה שאברהם הוא ראשית בעלי . ושרש פרי לאברהם אביו ושרש ליעקב בנו

יחס האבות שהוא יחס משולש דומה בכל ברית מילה גילתה לנו שממנו ראוי להתחיל למנות 
ואין אנו אומרים . ולפיכך אנו אומרים בקבלה אברהם אבינו ויצחק אבינו ויעקב אבינו. חלקיו

ולא ראובן ולא שמעון אבותינו עם . אדם אבינו ולא נח אבינו עם היותם שרשים בתולדות
  : היותם שרשים ופירות כי השרש שהוא שממנו ההתחלה לעניין מיוחד לו

והנה אברהם אבינו ההתחלה לכל בעל ברית נמול במצוות השם ולפי שיש בסוד ברית מילה 
סוד יי ליראיו ובריתו ", עיקר אחד ראשון לידיעת הוראת השם המפורש אמר הכתוב

  : ויתגלה זה הסוד ממלות עשר ספירות בלימה". להודיעם

חד וממה שנמשך אחריו ומהנה אצטרך להודיעך מה שאפשר לי לגלותו משם המפורש המיו
להשלים בידיעתו אמיתת מהוות שכלך המקיים נפשך לנצח נצחים בחדר הפנימי העליון 

שהשם המפורש הוא נפש ישראל וישראל נפש , ואומר. הנקרא צרור החיים לנפש המשכלת
. והאומות נפש לכל חי בלתי מדבר והחי נפש לצומח. שבעים אומות והנה הוא נשמה לנשמות

וכל אלה ימצאו . ש לכל מתכת ואין למתכת נפש כי אם מזג ועירוב ארבע יסודותוהצומח נפ
והנה נודע שהגוף חתום בו . והשם הוא נפש לכל נפש. בגוף האדם אחד פרטי שלם בשכלו

נעלמות ' ח אותיות נגלות וד"והוא מניע הנפש לחשוב כל מה שהיא חושבת באמצעות י
וכן . פר מן אחד עד אלף סגולה שבה יבדל מזולתוויש לכל מס. ובאמצעות מספר עשר ספירות

וכן לאותיות ולניקודם ולטעמים . יש סגולות לכל ספירה וספירה בעצמותה להבדיל מזולתה
אבל תכלית כוונת זה . ולא היו ספרים מספיקים לכתוב אלו הסגולות והבדלתם. ודומיהם

  : והבדלו מזולתו מכל בעל שםהחיבור להודיע כי ידיעת השם וסגולותיו וכוחותיו ופעולותיו 

ואמנם יבין דעתי זאת הכללית מי שקדמה לו הידיעה במקרא ובתלמוד ובדקדוקם והתפלסף 
וזולתו לא יבין דעתי עד תכליתה , וקבל אחר שהתפלסף חכמת הקבלה בספירות ובאותיות



ת ואין ספק כי חכמי ספר היצירה נקראים מקובלים ונחלקים לכתות רבו. בשום צד שבעולם
ואיני רוצה להודיע פה חלוקתם כי דעתי יכירוה השלמים . לפי מה שהתבאר מספרי מפרשיו

שהיא כוללת כל דעות הכתות והיא דעת שווה עם דעות החכמים והנביאים ואין בהם אפילו 
אחד מקשה עליה זה על זה וכשיתעורר המקובל משנתו ישיגנה ולא זולתו כפי מה שאמרתי כי 

גם גורמת שתיטב בעיניו בהכרח בשמעו אמיתת .  ולא חעלם ממנוהסיבה גורמת שידענה
  : הראיות והטעמים הנכונים עליה ועל דבריה

יש לי היום אחת . ודע שכבר חברתי אני ספרים רבים בזאת הידיעה שהיא ידיעת השם באמת
ובתוך זה הזמן משנת . א וסימנך אל נא רפא נא לה"ל ועד שנת נ"ועשרים שנה והיא משנת א

א עוד חברתי בזאת הידיעה בעצמה ספרי נבואה שהם פסוקים מעידים "ט ועד היום שנת נ"ל
ואין תכלית כוונתי בכל חיבורי כי אם למען ספר שמו בכל הארץ ומצד . על ידיעת השם זו

וחברתי על זה גם ספרים רבים בצורת ספרי חכמה ומהם ארבעה מעולים . הידיעה השכלית
' ספר החשק והד' ספר גן נעול והג' מהם הוא ספר אור השכל והב' הא. מגלים רוב זו הידיעה

ואין ספק שצריך המקובל הרוצה להשיג זו הידיעה לעיין . פרדס הספר והאחרים רבים כמותם
ואני סומך בקצרי זה החיבור על מה שהארכתי באותם החיבורים . בהם ומהם יתחכם מה

כבר הודעתיך שכוונו להעלים זו , ואמנם המחברים שקדמוני לחבר בזה דבר. שקדמו לזה
. אך כמי שמביא דבר אגב גררא, הידיעה בכל כחם ועל כן לא שמוה עיקר נגלה בחיבוריהם

אבל אני שמתיה עיקר ושרש מעת חברי דבר בה בכל מה שחברתיו כמו שאמרתי לך במאמר 
  : מחיבורי זה' א

לפי המקובל לנביאים , ומכאן אני מחל לדבר בידיעת השם כפי יכלת שכלי וכפי כח דעתי
כי השם המפורש הנקרא האל הגדול הגבור והנורא והוא שם , ואומר. ל ולי היום"ולחכמים ז

והוא סגולה להם והוא אצל כל שם משמותיו . מיוחד לו קדוש ומקודש בכל שמותיו יתברך
הקדושים כמלך עם משרתיו ואצל שאר שמות העצמים זולת עצמו יתברך כנפש המלך עצמו 

מו עם עצמו וצל שאר שמות העצמים התארים הנקראים מקרים כשכלו של המלך עם בעצ
והנה השכל והנפש והגוף של המלך שלשה עצמים במשלנו נבדלים באמיתת מהותם . נפשו

אלא שהגוף שוכן בהיכלו שהוא היכל המלך וחדרו המיוחד לו . ובעצמותם ושכינתם יחד
ד מן המיוחד ששם כסאו שאינו כולל כל ההיכל והוא מקום מיוח. לשכינתו מכל בתי מדינתו

אבל הוא מעולה מכל מקומות היכלו לעניין ישיבתו עליו וכסאו אינו מכלל עצמי ההיכל כי 
  : ההיכל הוא בית שיש לו ארבע רוחות וגג וקרקע

צדדים הנקראים מן שש קצוות מעלה ומטה שהם רום ותחתיהם הגג והקרקע כפי מנהג ' והנה ו
ך בתי בני אדם הבנויים לפי הרוב מאבנים ליסודות ומטיט וסיד וכן לקירות המלכים וכדר

הבית ועצים שהם קורות ולוחות לגג ורעפים עליו וידוע כי הגג שהוא מכסה לבית ארבע 
זויותיו העליונות שהם סוף ארבע צלעות אחרונות של הבית שהם הזויות שבהם הקוים שבהם 

ן על בני הבית מרוח אבל להגן עליהם מגשם ומטר ושלג הגג אין תכליתו להג. נשלם שטח הגג
שהם עניינים יורדים ממעלה למטה ומתהווים בקצת ימות השנה . וברד ואבני אלגביש ודומיהם

שהם . אבל ארבע רוחות הקירות שהם רוח מזרחית ורוח דרומית ורוח מערבית ורוח צפונית
לשמירה מרוחות רעות וקשות הנמשכות לבניין הבית הוכנו , נקראים פנים וימין אחור ושמאל

וכל זה טבעי גם יש שם שמירה מחיות רעות ומאנשים רעים גנבים . בקצת ימות השנה גם כן
אבל קרקע הבית אינו מפני שמירה מאלה העניינים אבל הוא לבדו המקום שבעל . ולסטים

וא שוכן בו הבית דורך עליו ומתנועע בו ומתקן בו צרכיו כולם ועל הקרקע יאמר בפרט שה
אבל על החמש קצוות לא יאמר בהם שהוא שוכן בם כי אם בכלל שאנו אומרים פלוני שוכן 

פ שאינו שוכן כי אם בחלק ממנו וזה לא יקשה בעיניך שהרי כך אנו "ואע. בבית הפלוני
אומרים על כל אחד ואחד מכחותיו הפרטיות שהרי האדם אינו רואה כי אם בחלק מיוחד 



ויהיה שם . והוא העין ואנו מייחסים הראות לכללו ונאמר ואברהם רואהלראות מכלל גופו 
. אברהם שם העצם לאדם אחד בכלל עצמו כי אין לו חלק מיוחד שיקרא אברהם שם העצם

ויהיה שם רואה על . ואם כן הוא שם כללי כולל כל כללי חלקיו של זה האיש הפרטי בעצמו
 ועוד תדע שעם כל זה עדיין אין שום דרך .כלל עינו שהוא שם מיוחד לאבר הראות בכללו

שיראה האיש הזה כי אם בחלק אחד מחלקי העין והוא החלק האמצעי הפנימי הנסבב משאר 
  : ומזה תבין סוד בת קול הנשמע לאוזן גם כן. חלקיו והוא הזך הנקרא בת עין או בבת עין

שב עליו לעתים תבין וממשלי הבית הנזכר ומעניין היכל הבית ומסוד כסא המלוכה שהמלך יו
סוד גוף המלך ועניין נפשו וצורך שכלו הנזכרים ותבין שהם שלשה עצמים מתחלפים 

כי אין דמיון ביניהם . ותדע יחס זה אצל זה וערך זה לזה לפי המשל. במהותם ושכינתם יחד
וכן תבין משלשה שמות הקודש שהם מיוחד ומכונה מיוחס . ולא יחס אמיתי ולא ערך צודק

והוא שטעון בקיעה לעבור . ם"וסופי שלשתם הי' והמכונה ראשיתו א. ' ראשיתו יהמיוחד
  : י"נ לה"ו ד"ואשר תוך שלשתם ה. גאולים בתוכו ביבשה והמים להם חומה מימינם ומשמאלם

כמו שבא בברכה משולשת של ברכת כהנים . ודע כי השם הזה הנכבד אמיתתו משולש
והם שלשת שמות הקודש מצורפים . ויהיה, והיה, ההו. ימלוך, מלך, מלך, ובקדושה משולשת

ועוד . יה, יה, הו, הו, הי, יה, וכן. וכן היה והוה ויהיה. יה, הו, הי, הו, הו, יה, יחד כזו הצורה
האחד נקרא אלהי . יהוה, יהוה, יהוה, והנו. וה, וה, וה, יה, יה, יה, ועניינו. והוה והיה, כן יהיה
ה עם אברהם אבינו שנעשו שתי כליותיו "א חסד שעשה הקבוסודו כנגד החכמה שהי. אברהם

והחכמה . ומן השני שתה והתחסד. כשתי מעיינות חכמה מן המעין האחד שתה והתחכם
  : מושכלת והחסד גופני מורגש

וסודו כנגד הבינה שהיא כח הגבורה והיא מידת הפחד שהוא סוד . והשני נקרא אלהי יצחק
ומידת הנדיבות שהיא חסד . ח הנדיב שהנדיב אוהב ואהובוהנה כח האהבה לאברהם כ. היראה

נאהבת לכל שאין אדם בן דעת שלא ישמח עם הנדיב החסיד כי הכל מקבלים תועלתו וכדי 
  : לבחון מידת הגבורה התחייבה העקידה ליצחק אבינו

אבל . ו הקשר להודיע שאין אצל שלשת האבות קצוץ נטיעות"והשלישי אלהי יעקב בתוספת ו
. וסודו כנגד הדעת ועל כן התקיימו שכח הדעת שנים עשר תולדות. ות אצלם בהםהספיר

, המעידה על שפע הברכה כולה. וזו היא מידת התפארת. שאליהם נחלקו כל התולדות שבעולם
א "והיו ו. ושם תולדת אחת נקבה נולדה אחר תולדת הזכרים. וכל התולדות זכרים. ושמה אמת

ונניח התולדות שהן חלוקות לפי .  נשים שתים שתיםמשלש' גם ו. תולדות מאם אחת
ונשוב לומר כי מפני שהשם הוא בן ארבע . מחלקותיהן אל דרכים ידועים בקבלה בלבד

. ו ומתחלקים בחותם שש קצוות שש פעמים"אותיות ושלש מהם הוא השם מורכב מהם והן יה
  :  והגבורה והתפארתומהם סוד החכמה והתבונה והדעת והגדולה. כמו שכתוב בספר היצירה

ו "ועל כן היה מספר יה. ה היא ספירה ששית והיא מידת אמת"נאמר בקבלה כי שמו של הקב
ה ואם כן "א והוא שם אהי"א פעמים כ"והוא כ. בכללו בחשבון המרובע עולה כמספר אמת

 על 'ו' ה' ד' ג' ב' א, והם. א נקודות"א נקודות על כ"והוא סוד כ. א"ארכו ורחבו יחד עולה תמ
  : מורכב בחשבון המרובע' ו' ה' ד' ג' ב' א

  : א ב ג ד ה ו

  : א ב ג ד ה ו



  : א ב ג ד ה ו

  : א ב ג ד ה ו

  : א ב ג ד ה ו

  : א ב ג ד ה ו

. ו"ט כסא"ן למשפ"כונ, וכו. ך מאז"ן כסא"נכו, וסימנם. 'לו', ל', כד', יח', יב', ו, בצורה זו
, א בחשבון המרובע"א שהוא תמ"א פעמים כ"מה שעלה מספר כ, והנה. ו"ומספרם הכללי קכ

' א וסימנם חתום בג"א פעמים תמ"עלה בחשבון המעוקב אשר ארכו ורחבו ועמקו שוים כ
  : ה בעדות הרחב תחיה בעדות העמוק"והסוד במספרו תחי. חלקים

והנה יחלק לשבעה . ת"ה ושרש השני אמ"וצריך שתדע ששורש זה המספר הראשון אהי
. א"כ' ,על ז' כי ג. והוא סוד חילוק הספירות אל שלוש ואל שבע'  פעמים ז'ת והם ג"פעמים אמ

ו שהם שני חלקי "פעמים יה' ת ויהיה זה יוצא מד"ד פעמים אמ"כלומר י' עם ז' וכשתחבר ז
. ה"ת והנשאר מהם תחי"ה יהיה המתחייב ממספרם תמו"למט, התמונה של החותם וסימנם

וכל . ה"כל הנפרדים מולידים תחי. תמיד' אל ז' ל מזת והכל מתגלג"פעמים אמ' שהוא מספר ז
מאי ליעביד , ל"והסוד יתגלה ממאמר רז. והוא סוד סכנת הזוגות. ת"הזוגות מולידים תמו

וידוע כי הממית עצמו על תלמוד תורה . ומאי ליעביד איניש ולימות ולחי. איניש ליחי ולימות
 על הדבר ההוא השוכן בו המקבל לשמה הוא החי הנצחי אשר אין לטבע המוות שולטנות

וגם הבדיל עוד . תלמוד התורה והוא הדבר שהבדיל בינו ובין שאר בעלי חיים הבדל ראשון
ועוד הבדיל הבדל שלישי בינו ובין שאר עמי הארץ הכוללים . הבדל שני בינו ובין שאר האדם

ועוד . ה לשמהועוד הבדיל הבדל רביעי בינו ובין שאר חכמי התורה שלא למדו. בני אומתו
. הבדיל הבדל חמישי בינו ובין לומדי התורה שלמדוה ופירשוה על דרך חכמת חכמי המחקר

ועוד הבדיל הבדל ששי בינו ובין חכמי הקבלה הראשונה שהם חכמי הספירות הנזכרים 
והנה היה סגולה מיוחדת ונבדל שביעי מכל הנזכרים והיה מפני דעתו התורה שלמדה . למעלה
מלת לשמה שזכרוה רבותינו בכל מקום תמיד הוא שם המפורש שבה ועד שהוא וסוד . לשמה

ח "ג והן רמ"ועד שני שהמצוות כולן הם תרי. ה"ר תור"ה וסודו כת"ם ושש"במספרו עשרי
  : ה"שס

יתבאר לך זה ממאמר השם למשה בעת ששלחו אל ישראל להוציאם מגלות ראשון להודיעו 
והוא כמו שאבאר . ן לכלל בין לפרט בכל זמן שיודעשם המפורש שהוא סיבת הגאולה לכל בי

כי זהו המקום שראוי לבאר בו זה הסוד המופלא כפי מה שאפשר לכתוב ממנו פה בידיעה 
עם סוד ". ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה", כללית זו והוא שצריך להעתיקו מפרשת

טין "אשי ש"שה ר"ם שלהודיע שאלה ה. אעידה"וצא ו"מור מ"באים ש"הודה ה"ראשית י"ב
ו "מ"ה ש"י"ב. ש לכל התורה כולה והם סימנים מוציאים שתי מלות קדושות"ר"שהם ש

, וסוד הבית רמז לשניהם חצי השם וכולו גם חצי ככולו לפי מבטאו. ה"ו"ה"ה י"י"ופירושם ב
ראה והבן מהם נפלאות השם והחילוק והחיבור עם , ד"א, ו"ה"י, "ד, א"ו"ה"א וסוד י"ד ה"יו

  : התחלפות מערכותיהם וסדריהם ותמורותיהם

א בהיות חצי השם הראשון ארכו "ה ואל קכ"ו נחלק אל רכ"ודע בכלל ראשון כי סוד שמ
  : ורכבו שווים אשר זו אמיתת צורתו וכן השני בדמות סדרן זה

  : יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה



  : יה יהיה יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה 

  : יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה

  : יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה

  : יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה

  : יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה

  : יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה

  : יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה

  : יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה

  : יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה

  : יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה

  : יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה

  : יה יה יה יה יה יה יה יהיה יה יה יה יה יה יה 

  : יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה יה

  : הנה אלה השמות הקדושים יעוררו שכלך עם מה שתשמע מסתרי סדריהם המופלאים

  : והשתכל בסדר חצי השם השני גם כן בהיות ארכו ורכבו שווים בו כצורת מספרו זה

  : וה וה וה וה וה וה וה וה וה וה וה

  : ה וה וה וה וה וה וה וה וה והוה ו

  : וה וה וה וה וה וה וה וה וה וה וה

  : וה וה וה וה וה וה וה וה וה וה וה

  : וה וה וה וה וה וה וה וה וה וה וה

  : וה וה וה וה וה וה וה וה וה וה וה

  : וה וה וה וה וה וה וה וה וה וה וה

  : וה וה וה וה וה וה וה וה וה וה וה

  : וה וה וה וה וה והוה וה וה וה וה 



  : וה וה וה וה וה וה וה וה וה וה וה

  : וה וה וה וה וה וה וה וה וה וה וה

ואחר שציירתי לך אילו הצורות לפי מה שספרתי לך יש לך לדעת ששתי הצורות האלו 
וצריך לך לדעת אם אתה ממקובלי האמת התוריית . הקדושות יש בתוכם נפלאות תמים דעים

 קבלה נמצאת אחר המורגש ואחר המדומה ואחר המושכל שהוא המעולה אשר היא תכלית כל
  : כי זהו דבר כולל כל הכוונות התוריות כולן והבן זה מאד. מכל נסדר בשלמות ובאמיתות

ל ידיעת השם על פי השם שנקרא בו הדבר הנקרא ראשון "ודע כי זה הדבר המופלא בעצמו ר
או שכל במדרגות העליונות על כל נמצא מאתו או ראשית או סיבה ראשונה או עילה ראשונה 

הוא הדבר שכל חכמי העולם מאז ועד עתה לא חילקו בחיוב מציאותו וכולם אמרו שאם 
מחויב המציאות בבחינת עצמו כי אין לו סיבה המציאתו ואין אחריו ' העולם קדמון האלוה ית

  : 'ותו יתוכל מה שיש לו מציאות אחר מציאותו לא נמצא אלא בסיבת מציא. דבר

ואם . ואם כן יהיה העולם מחויב המציאות בבחינת עצמו ואפשר המציאות בבחינת סיבתו
הוא אשר המציאו ' העולם חדש מאתמול או מכמה אלפי שנים שהכל שווה הנה האלוה יתב

מחויב המציאות לפי שתי הדעות בבחינת ' והנה הוא ית. ברצונו או בגזרת חכמתו והכל שווה
או . פשר המציאות בבחינת עצמו ומחויב המציאות בבחינת רצון קונו יתברךוהעולם א. עצמו

אמור בבחינת חכמת קונו כי אין ליכולתו מניעה משום צד לפי כל הדעות של המודים 
ולדעת מאמיני התארים העצמיים ימצא כי התואר הוא העצם . במציאות האלוה יתברך

  : המתואר בשם

. ם הנכבד פעם הוא שם העצם ופעם הוא שם התוארל אמר כי הש"אברהם בן עזרא ז' ור
ה בשלשת השמות "ל אמר בו בפירוש מה שנגלה ממנו למשה רבינו ע"והרב בעל המורה ז

ב אותיות שהם אהיה אשר אהיה שהוא ביאור עניין מורה שהוא בלתי שניות "שהם בעלי י
ל "ם הנזכרים זואמנם הפלא הגדול מאלו שני החכמי. באמרו שם שהתואר הוא עצם המתואר

הוא ששמו לנו זאת הידיעה התוריית כאלו היא תכלית מכוונת לדעת ממנה מה שהשיג אחד 
ל גילה לנו בראש "ר נחמן ז"משה ב' אבל הרב ר. מקטני חכמי המחקר שאינם בעלי תורה

והקבלה בזה קיימת וחזקה . ה"פירושי התורה שפירש כי כל התורה כולה שמותיו של הקב
ולא . שיג שום חכם מחכמי המחקר וכל שכן זולתו ממי שהשגתו למטה ממנווהוא מה שלא ה

יושג זה בשכל האנושי ולפיכך נעלמה זאת הידיעה המקובלת מכל חכם שלא קבלה מפי נביא 
ואחר שהגענו אל זה המקום הנכבד העמוק . או מפי חכם שקבל מנביא ואפילו אחר כמה דורות

ועד כאן צריך שנגלה זה גלוי גמור ניכר לכל מקובל והוא שכווננו להגיע אליו מראש הספר 
  : משכיל שלם ושים לבך להבין דעתי

. נקרא בהם' דע כי זה השם הנכבד הוא הדבר הקודם במעלה לכל שם מהשמות שהאלוה יתב
גם על מידת הדין בקצת מקומות לפי דרכי , פ שקבלנו שהוא שם מורה על מידת רחמים"ואע

ה להודיע כח זה השם "שלא נגלה לאבות ונגלה למשה רבינו עהתורה תכלית הכוונה בו כ
והם עשר נפשות . הגדול הגבור והנורא ולהודיע שתכלית קדושתו וכחו הוא בעשרה ולא פחות

ועשרה שכלים מכירים הנפש העשירית של הנפש העשר והם שוכנים תוך עשרה גופים 
והמתנהגים תשעה גופים . ם לומתנועעים מרצונם ונמשכים אחד דעת מנהיג אחר מדבר ועוני

  : והמנהיגם אחד



ע "וידוע שבהתהפכותו ימצא הרש. ה"שהיא הראשונה של השם מספרה עשר' וידוע שאות י
ע והוא המנהיג את העולם "ר הר"ה הוא יצ"וסוד עשר. יי לא יעזבנו בידו, מכתיר את הצדיק

תהווה ממנו היצור הנקרא ובקבלו צורה י. והוא בתחילת הוויתו חומר בלתי בעל צורה. השפל
' ה ובהיפוך הסוף לראש תשוב ה"ה אש"ואמנם הצור. ש"ה א"תוך אש וכל צור' והנה י. ש"אי

שהוא חצי השם מחובר עם איש ועם אשה בין שתי אשות ' עם ה' והנה י. הידיעה ראש לאש
ל כלומר בע. והסוד הוא שהשם כשברא אדם הראשון די פרצופין בראו. א"ד ואש לה"אש ליו

והנה יוד הוא דיו והוא דיו הוא החומר והצורה . והם דיו פרצופין שהם שני פנים. שני פרצופין
כי מלת שני כפל . ה לפי ערך השלם עם החצי בערך שני פנים"והנה י. שמהם נברא האדם

תוך ' והנה ל. ם"ם בעצמו גם הוא כפלי"ואמנם סוד פני. 'כפל מן ה' כמו שהיה י. ממלת פנים
  : כפים ישאונך פו תגוף באבן רגלך,  עלם רמז"כפי

והוא סוד נשיאות . והוא למען לימוד ידיעת השם הנכבד שכן בסוף העניין אשגבהו כי ידע שמי
כפלים ' והנה נ. 'כה' בסוד השם חצי נ, שהן ידי כהן שהוא משלש. כפיים בעשר אצבעות ידים
ועל כן באו הפנים . ם"פנים "ם פני"פני, פעמים) ה(שהם שלש. כי כן כהן בעל שתי פנים

נפשניים . פי שנים שהם שני פנים' וסוד שני פנים נ. בברכת כהנים שהיא ברכה משלשת
. ל למה נקרא שמם כשפים מפני שהם מכחישים פמליא של מעלה"ואמרו ז.'כשפניים בכח ל

ולד וידוע כי הבן הראשון הנ. כי הלימוד הוא תכלית יצירת הוולד. מעידה עליה' והיא שאות ל
  : והנה קין נקרא איש. ל"ן והשני הב"מן אדם ומן חוה נקרא שמו קי

ד והוא אמצעי לארבע שמות ראשונים "העולם הבא נברא ביו, ארמוז לך סוד אמרם, ועתה
  : ואלה הם. ליצירת האנושות

  : א ד ם חוה קין הבל

למציאות הרכבת ביאור עניין זה הוא שגוף כל אחד ואחד ממנו היום מורכב בהרכבה דומה 
ם והוא עיקר ברית האיש "אלה הארבעה גופים וכל איש ממנו בעל צורה ושמה המיוחד לה אד

אמצעי בין ' והנה ה. 'פעמים ה' גם ט' פעמים ט' והרמז בזה השם הוא שכולל ה. הזה הפרטי
והוא מתגלגל ומתהפך פנים ואחור מצד . מן אחד עד תשעה. המספר המחובר מן האחדים

וכפי דרכם ממאה ועד תשע מאות . ומעשרה ועד תשעים. העשרות מן אחד תשעההאחדים ו
' ב. ה"פעמים י' והנה אדם משולש מן השם ג. כפי מה שנודע מהמספר המצוייר מהם בעיגול

כן , ה מורכב מן שלם ותצי"והוא כמו ששם י. ה"והנה אדם דומה לי. ה"לבדו י' וא' מהם יחד ל
החצי . עשרות וחצי' ה עד ששב מורכב מן ד"והחצי י' שלם לה. שם אדם מורכב מן שלם וחצי

והשלם רמז . והוא סימן לבעלי תשובה שיקובלו בשברם את לבם לפני קונם. רמז לשברים
והשלם מוסיף תמיד שלמות בהרכיבו מידותיו השלמות . לרצוי בשלמים שהשם חפץ בשלם

ף שבר על שבר ישלם בריבוי והחסר בשברו את לבו ומוסי. וחכמותיו העיוניות והמקובלות
והוא סוד כריתת ברית מילה לכרות הערלה שנבראת בטבע עם האדם והוא ריבוי . השברים

. והוא רמז כדי לזכור תמיד מאין נברא זה האיש. דם ובשר שצריך לחסרם ואז יושלם החסר
ושיזכור כי בשר ודם הוא ויכרות כחם וישפילם ויכניעם וישברם בראותו שהם מונעים 

  : למותו ועם שברונם יושלםש

ף והוא הראשון והנו אדם הראשון "והנו אל. 'מ'ל'כ'י' ד'ג'ב'א' א. ק"ם הוא אי"ועוד סוד אד
והוא שר ואלוף להנהיג כל המציאות הגופני והרוחני . באמת וכוחותיו אלף ומתלמד ומתאלף

 זה אחר סוד ושב שרש מוליד פירות ושרשים תמיד זה אחר זה בגלגול יבוא. שהוא פרי להם
  : זה ועל כן נקרא אילן הפוך



. עשה"מ, בור"ד, מונה"א, שכולל, ופירשו בו עוד. רה"ם מ"פר ד"ם פירושו בו א"ועוד אד
ומפני שהם . יסודות' אמהות שהם ד' כלומר צורה שומרת הרכבת ד. ם"פעמים א' אבל סודו ד

. ן אלף רוח גם דם רוחוכ. ם כלומר שראשיתם הוא הרוח"ד' ם נקרא א"כולן מתנפשות על ד
  : כי הדם חם ולח בטבעו כטבע הרוח בעצמו. רוחות לאדם' הנה ב

' יסודות וא' חמרים ד' ה, פאות' ו, נקודות' ה ועניינו ח"ודע כי חומר זה הגוף הראשון שמו חו
והסוד נקודה שוכנת תוך קשת הוא . ל"ן ועמו הב"ואמנם תולדת אדם וחוה תחילה קי. גלגליי

חצי . 'גם נ' יוצא מן י. הוא שלם' תוך הקוף והנון גם ק' והנה י. יש לו ראש וסוףשכבת זרע ש
ל הוא סוד הלב בעצמו וחיותו "וסוד הב. שהוא שלם שוכן תוך שלם וחצי' אם כן י' יוצא מן ה

ל מורכב עם "והגדול שאפשר לגלות מסודותיו בכתב הוא כי הב. מן הבל האויר היוצא והבא
שהוסיפה לידה ולא הוסיפה עיבור מצד אמרו . יכך נאמר שהם תאומיםולפ. ן והוא הוא"קי

  : ותוסף ללדת את אחיו את הבל

פעמים ' והעניין כי ה. ן"ן הנה קי"הרי ק' פעמים ל' ה. 'הרי י' פעמים ב' ודע זה ממניין עצמו ה
. שהוא סוף השם ראש הבל' והנה ה. כי הכל שווה. 'ב פעמים ה"או אמור ל. ן"ל עולים קי"ב

וזה כולל עץ . ן שני "ל סימ"ן ראשון גם הב"ן והוא סימ"שהוא ראש השם תוך קי' אבל י
והבל הנה מנחתו מקובלת ויקרא בעל . כי הם שני אחים תאומים. וזה כולל עץ הדעת. החיים

סימן לחמשה ' כי ה. ועל שמו נתנה תורה. קבלה מפני היותו חלק מחומש משלשים ושתים
ומאלו הקבלות . סימן סופה' אבל ל. ן האות הראשונה שבתורהסימ' גם ב. חמשי תורה

ומדומיהן תדע שם שת ושם נח ודומיהן כי כל התורה כולה מתגלגלת הרבה על אלה הנתיבות 
זו היא דרך . 'לב' יו' ח' ד' ב' א. אבל כוונתנו לגלות סוד השם ליראיו. ואין להם תכלית

ודע כי סוד הרכבה בין למעשה . ת המטבעההרכבה וסוד המדע והתולדת ודמות הטבע ותבני
בראשית בין למעשה מרכבה איו לנו דרכים שנכיר דבר בתכלית אמיתתו מזה כי אם על פי 

. ספר כולל כל האותיות הנכתבות. וספור, ספר, ספר. האותיות הנחלקות לשלשה ספרים
ומר שאלה נמצאת א. וספר כולל כל האותיות הנחשבות. וספור כולל כל האותיות הנבטאות

וכמו שהגוף . שלשה ספרים הם מורכבים יחד מצד אחד בהרכבת הגוף עם הנפש ועם השכל
ח אברים ונקשרו בחבלים שהם העצבים והעורקים והגידים והורידים "בכללו מורכב מרמ

ועור ובשר וכח כל אחד ואחד . זה עב מזה וזה דק מזה. ודומיהן שהם נחלקים לעבים ודקים
ויש הבדל רב ומעט בין זה לזה מצד והם דבר . בדבר ומשתתף עמו בדברמהם מתחלף מחבירו 

כן האותיות הנכתבות . ויש לזה סגולה אחת או רבות ולזה אחרת אחד או רבות. אחד מצד
בכללם לגוף זה האדם הכללי שהוא איש פרטי בעצמו הם דומים בקשירתם אל קשרי זה הגוף 

  : וזה בזה נקשרים בדמות האברים.  ומאחדותוהם נקשרים בחבלים מחייבים תנועות מהירות

והנה הנקוד והטעמים והרכבת התיבות מאותיות עם שאר ההרכבות וסגולת זה על זה ושיתוף 
זה לזה וכל הדומה להם כולם הם עניינים נקראים בשם גופים מצויירים בעלי צורות 

. לכל הגופיםמתחלפות והשיגום מקרים מצד חמרם ומצד צורותיהם כמו המקרים הקורים 
וכמו שהנפש אינה גוף אבל היא כח בגוף כן הדיבור . ב אותיות נבטאות דומים לנפש"וכ

והדיבור שהוא הספור מורכב בכמה עניינים גם . ב אותיות הוא כח בגוף ואינו גוף"הנבנה על כ
והוא לפי הלשונות החלוקות והקרובות והרחוקות בדמיון . ונחלק אל כמה עניינים עוד. כן

  : כבותההר

ואם לשון הקודש או מכתב אותיותינו . לשון הקודש טבעית, ודע שאם כל הלשונות הסכמיות
כי אי אפשר זולת לשון טבעית שכל . הסכמים היה מתחייב שיהיו שם לשון ומכתב טבעיים

הלשונות נולדו ממנה והיא כחומר לכולן ולא זולת מכתב טבעי שכל מכתב יוצא ממנו כדמות 
וכמו שהגוף מורכב מחומר וצורה כן האותיות מורכבות . ל אדם נברא ממנואדם הראשון שכ



כ מורכבת מחומר וצורה או מדבר דומה לחומר וצורה כן "וכמו שהנפש ג. מחומר וצורה
  : המבטא בעצמו עצמות אמיתתו ועניינו לפי אותיות הדיבור היוצאות מחמשה מקומות הפה

האותיות הנחשבות אינם גוף ולא כח בגוף אבל הם כי כל . ב אותיות נחשבות דומים לשכל "וכ
והנה השכל משיג הנפש והנפש משגת . כולם מושכלים נודעים לנפש ולא יושגו לגוף כלל

וכמו שאם יכתוב . וכמו שצריך לקשור אלה השלשה כך צריך לקשור אלה השלשה. הגוף
 תנועה על החי שאין להם. ל"אדם אותיות בספר עם ידו בעטו ואם לא יקראם הם כמתים ר

כן הגוף המורכב מאברים אם אין לו תנועה אין חיותו מורגשת לזולתו וכאילו הוא . שהוא חי
וכאשר הנפש מניעה את הגוף כן הניקוד . בלתי בעל נפש כמת וכשיתנועע תורגש בו חיותו

שמבטא מניע את האותיות הנכתבות בין על הספר בין על פה וכמו שהשכל מניע את הנפש עם 
ואם כן הנה מחשבת . כוחותיה ורוחותיה ומידותיה כן האותיות הנחשבות מניעות כל מבטאכל 

האות מתדמה למהות השכל ומבטא האות מתדמה למהות הנפש ומכתב הספר מתדמה למהות 
אדם שלם כי אם בהיותו משתלש ומתעצם בשלשה עצמים אלה , וכמו שלא יהיה האדם. הגוף

יהיה שלם עד שישתלש באלה השלשה עצמים המתדמים כן לא . שהוא הגוף והנפש והשכל
וכל אחד מאלה משולש . והם המכתב והמבטא והמחשב. לפי ענייניהם לאלו הנזכרים

. והשניים נפשיות ומנפש ומתנפש. והראשונים גשמות בגשם ומגשים לגשם וגשם מוגשם
  : והשלישיים שכל ומשכיל ומושכל

וא עניין צריך אל נושא כדמות השחרות או והנה הגשמות אין לו מציאות בעצמו אבל ה
והגשם נושא הגשמות . האחדות או החמימות וכיוצא בהם מכל העניינים הצריכים אל נושאים

אשר מקריו הראשונים הם מתגשמים בו באורך בקו וכן הרוחב בשטח וכן העומק בגוף 
אכויות או כמויות ונקראו על זה צורות כלומר תמונות הגוף או תבניות או דמויות ובכלל הם 

ויש לגוף חומר בלתי בעל צורה אשר ממנו נתהווה והוא חומרו הראשון ונמשך זה בגלגול עם 
ם והם משמשים בראשם של "חומר האדם שהוא דם ונשפע מארבע מקורות שסימנם בכל

' ב. המקורות הארבעה וסודם שהם ראשי שמות ארבעה אברים שהם ראשית לכל כחות הגוף
ראש לשם האבר ' ל. ראש לשם האבר הנקרא כבד' כ. ם הנקראים ביציםראש לשם האברי

ומהם ומזולתם . ואלה אמנם הם בלשוננו ככה. ם ראש לשם האבר הנקרא מח"מ. הנקרא לב
ידענו בקבלה נבואית מפי השם שגלה סודו למשה עבדו כי העולם כולו נברא באותיות 

ם דמיונות נסדרות כדי להדמות לנו ושאר האותיות והלשונות והאומות כולם ה. ובלשוננו
וכפי מה . כאשר יפעל הקוף פעולות כפי מה שיראה בפעולות האדם ברצותו להדמות אליו

שיתדמה צל האיש בתוך המראה אל האיש אשר בידו המראה ויעשה מעשים כמוהו ולא יוסיף 
  : וכן סוד כל כישוף. ולא יגרע אבל הם בלי ממשות וכולו מעשה בבואה

סימן לדבר ' והנה ב. ם נסדרו כסדרן ממטה למעלה"האלה ארבעתם שסימנם בכלוהילדים 
. סימן קניין לי לה לו' גם ל. סימן דמות כמוני כמוה כמוהו' אבל כ. שבו הדבר כמו בי בה בו

. ועם המקור ישובו ככה. והסוד בדבר כדבר לדבר מדבר. סימן חלק ממני ממנה ממנו' אבל מ
גם לב הוא . של חכמה' והוא סימן ח. 'אחר מ' ה מח מחובר עם חוהנ. בדבר כדבר לדבר מדבר

והוא סימן חבור בינה ' ד אחר כ"גם כבד מחובר עם ב. והוא סימן בינה' אחר ל' מחובר עם ב
ם "והנה סודו בכל. 'ה אחר ב"ה נחברו בשם ביצ"ומפני שהם יחידים נאמר עוד כי יצ. עם דעת

ת "ם והם תכל"ו ומספרם שרשי"א של"א בצב" הות"והוא סוד שם צבאות שפירושו או. ה"י
כנפים והבצים שני כדורים מלאים זרע ושניהם זכר ונקבה והזרע הוא חומר שממנו ' רמז ד

יתהווה הגשם הפרטי אשר הוא הנושא הגשמות והוא כנקודה שנושאה ארכה כרחבה ועמקה 
  : וכל גוף כדורי ארכו ורחבו ועמקו שווים בו יחד



כי האורך הוא הרוחב . מפעולותיו'  אלוהי מופלא מודיע עניין תארי השם יתבויתחייב מזה סוד
ואם . וכן העומק הוא האורך והוא הרוחב. והוא העומק וכן הרוחב הוא העומק והוא האורך

והשלוש . כ משולש"בפעולותיו כן אם כן יש לו יתברך שם מיוחד מורה על עצם אחד שהוא ג
שהם שלשה ' וזה יתגלה לך מסוד שמותיו יתב. זה בעיניךההוא הוא יחוד אין ראוי שיקשה 

וכמו כן . ה"ה יהו"ה יהו"וכן יהו. ושלשתם אחד מורים על עצם אחד מיוחד אהיה אשר אהיה
כי חכמת השם . החכמה והבינה והדעת. קדוש קדוש קדוש וזה הסוד כולל לפי מחשבת הנפש

ואין זו . ודעתו היא חכמתו והיא בינתו. ובינתו היא דעתו והיא חכמתו. היא בינתו והיא דעתו
והיו השמות מעידים ומודים ומעידים ומורים לנו שכל ענייני השם אינם נוספים על . זולת זו

מה שנראים לו תארים או מידות מתחלפות לפי המקבלים ' אבל הם עצם השם ואפי. השם
 אצלנו הם כן לפי קצור אבל. כן' אשר יורו על הרכבה או על ריבוי או על שנוי אינם אצלו יתב

כי לא נשלם שכלנו שלמות שנשיג זה העניין . חכמתנו ולפי מיעוט בינתנו ולפי חסרון דעתנו
אבל אם לפי הפעולות שפעל יתברך נרצה להשיגו נרחיק ממנו מה שיורה . האלהי כאשר הוא

ת ואם לפי השמו. על הרכבה כשנמצאנה בכל פעל ופעל מהן הדומים להם במופתים שכליים
דברה תורה , נחייב ולא נשלול מצד' כלו. נרצה להשיגו נעשה להפך מצד אחד וכזה מצד אחד

בלשון בני אדם ונשלול מצד שאין שום שם נופל על השם באמת אבל נדע בכל שפעולותיו 
ועוד . ומשמותיו נשיג בקלות פעולותיו יותר מכל השגה. נעשות עם שמותיו והם חתומות בהם

ולא יתכן זה להיות מצד הדבור . ש בשמותיו תשרה שכינתו עלינועל פי הדבור המשול
  : בפעולותיו כמו שאפרש לפנים

וכן הנפש נושאת הנפשיות וכן השכל נושא עצמו כי איו לו . והנה הגשמות נשואה על נושא
נושא זולתו כי אינו בעל חומר ולא בעל צורה אבל כל עצם שכל איננו מתגשם ולא מתנפש אך 

וההרגל והלמוד בשמות אצל . נקרא נפש דברית בלבד באמצעות עניינים רביםמאיר העצם ה
אבל אי אפשר זה אלא . הנפש יותר קרוב לקבל באמצעות אור השכל מכל שאר מיני הלמוד

אחר תיקון הנפש עם המידות הממוצעות הישרות לבלתי נטות מהם אל קצה מהקצוות 
) והמצוע. (רוחק במספר האחדיםשהוא תכלית ה' ממספר י' הרחוקות כרוחק מספר א

לבד שזה בריבוי ובהרכבה וזה ' מן י' בערך רוחק ו' רחוק מן א' כי ה' ו' הוא בין ה] והממוצע[
  : במיעוט ובהפשט כדמות צורה זו

  : א ב ג ד ה

  : ו ז ח ט י

ולהם שתי צורות מתהפכות . ד באמצע"ל ע"י והנה מספר ג"ספירות תוך אהו' הא לך צורת י
אות קטנה בכמותה גדולה באיכותה ' יה האות הראשון של השם המפורש המיוחד יתבועליהן ה

. ראש כל המרכבות' והיא סוף כל האחדים כלומר סוף כל המרכבות וראש כל העשרות כלומ
וזה סוד גדול מתדמה האדם אליו כי האדם הזה הפרטי בקבלו דרכי ידיעת השם ומידותיו 

תתפעל נפשו ותקבל ,  באיכות הפעל לפעול בעצמושלמות ואחר כן משתדל לפי מה שקבל
ויתחייב מזה . הדבור האלוהי מפני השכל הפועל וישיב לו את נפשו נפש כוללת כל נפש

שיתנהג על פיהו תשע נפשות הגלגלים התשעה אשר הם נפש האדם נפש עשירית להן וגופו 
ק "ך הודעתיך כי איולפיכ. גוף עשירי לגלגלים ושכלו שכל עשירי לשכלים הנפרדים התשעה

  : הוא אדם כמו שפרשתי למעלה

א "א שהם דמ"ועוד אוסיף לך ביאור אגלה עניינו יותר מבואר ואומר כי סוד אדם הוא סוד יק
  : וזה ביאורם אשר לא יסתפק בו מקובל



  : א ב ג ד י כ ל מ ק ר ש ת

  : א י ק ב כ ר ג ל ש דמת

  : א ת ב ש ג ר ד ק י כ למ

, הארץ מאי זה מקום נבראת, ג והוא סוד אמרם"ם סימן מספרם שלדע כי אל השלשה דרכי
משלג שתחת כסא הכבוד והנה סדור זה הדבר הנקרא בשם שלג הוא סדר כל זה המציאות 

. והנה זה הוא חותם הלבן ההוא הנקרא חמר הראשון. ד"השפל המשולש וסדר הרכבותיו בג
, שר ערלה, ף מילה"ה, ת"הקשש הוא "ש והוא השר"ר מנח"ן הוא ארו"ר ראשו"והנה חמ

  : גם מעקם המישר, והוא מישר המעקם, והוא פרי התניו, ר"ר היצ"והוא ש

. א"ג הו"ודע כי השם של. הנה כבר הודעתיך מקצת פעולותיו ומקצת כוחותיו ומקצת סגולותיו
ח באותיות של אש שחורה על גבי אש לבנה ולפיכך "ל היר"י ע"ם והנה חתום אהו"והוא הש

  : ח"ש הרו"והוא אש. ח באותיות של אש שחורה על אבן ספיר"ל הרו"ה ע"יהונחתם 

ג אשר הם ראשיות "ש הנה אב"שר' ש ג"שר' ש ב"שר' ה א"ה י"א. ועתה הבן סוד השם
. ראשית מספר כל הנפרדים' ג, ראשית מספר כל הזוגות' ב, ראשית כל מספר' כי א. שלשה

ראשית ' ב. ראשית לכל ראשית' כי א. לםאין שם יותר שקש אמיתי ראשון למספרים כו
והנה . ראשית לעניינים מקבלים הרכבות אחרונות' ג. לעניינים מקבלים הרכבות ראשונות

וידוע כי אלה השלשה דרכים . ג"ה שהוא אב"א' והיה השם ו' ה והוא בכללו ו"ג הם א"אב
עם ' א, כיצד. ערךדרכו להיות המחובר ממנו רב מן הנ' כי א. במספר כוללים כל תולדותיהם

נערך על עצמו בחשבון המרובע ' אבל א. והוא כפלו' יותר מן א' והנה ב. 'מחוברים עולים ב' א
ובעצמו קיומו והוא . אינו מחליף עצמו' וזה מפני שכל חשבון מוכה על א. 'עומד בעצמו והוא א

' א כי חבור בהמחובר והנערך שווים והו' ואמנם ב. אם כן המחובר ממנו רב מן הנערך. ו"שמ
כי הנערך ממנו רב מן ' הפך א' והנה ג. והנם שווים' הם ד' פעמים ב' גם ב. 'עולים ד' עם ב

' אל ט' וערך ו' שהם ו' עם ג' והמחובר הוא ג. 'שהם ט' פעמים ג' והוא שהנערך הוא ג. המחובר
  : כמוהו וחציו ודין כל מספר אאחר השלשה כדין השלשה

הרי ' מחובר אל ו' חבר הנערך עמו שהוא המרובע יצא ט' א וועתה אבאר חבור המחובר יצ
ה "ג הרי לך שם אהי"ה משלשת השרשים מחוברים שהיו אב"והיה לך א. ה"ו שהוא י"ט

  : ועוד אפרשנו יותר מבואר ודעהו. מפורש

של אהיה עומד בעצמו נגלה ' על כן א. דע כי השרש הראשון לבדו עומד בלא מורכב עם זולתו
' ותחת א' ג מתחברים יחד והיו ה"ם אבל שני השרשים הנשפעים מאתו שהם בבראש כל הש

והנה שלשת הנקודות . 'שעל שלשתם מספרם ק' ל ועם א"נקודות הנקראים בשם סגו' היו ג
/ _\הם רמז אל שלש זוויות של הצורה המשולשת בעל שלש צלעות שוות כזאת ... האלו 

' ועליהם א) במשולש' א(ת השרשים האלה והוא סימן חצי חותם שלמה המלך הכולל שלש
ט "ל שהוא כמוהו וחציו והכל צ"ו אל ג"שהוא ממינם וסוד שם הניקוד שלם וחצי והוא ערך ס

שתי נקודות ' והנה תחת ה. 'ב או ג"ה המשולשת מן אש ומן רוח ומן מים וסודה א"וסודו הטפ
  : א כזה"ושמם יחד שו

אותיות והנה ' נקודות תחת ב' והם ה) נוקד צרי שואמ(אה', ג בהברת א"שסודו ב' והנה נבלע ה
נקודות שגם ' ג והניקוד ג'ב'ה סודו י"והנשאר שהוא י-ה 'ב'ג'ב והסוד א"סוד הניקוד הוא סוד ג

  : והנה סוד הניקוד ככה. ל"הוא סגו



  ): סגול שוא סגול(

  : כאלה' א'א'א'א'א'א'א'או אמור שהפשוט א' ב'ב'ב'ב והם ב'א' ב ב'רמז א' ג'ב'ג

  : שימם עוד כך

והנה זה הניקוד מורה מציאות . 'ומעוקבם ח' ומרובעם ד' ותדע שהם יצאו מן השרש שהוא ב
' שלש נקודות מימין ותחת י) 'על א' נק(' והיו תחת א. כל גוף אשר ארכו ורחבו ועמקו שווים

ואלה בית . שלש נקודות משמאל אלה בית דין של שלשה מומחין מימינים לזכות) ' על י'נק(
ראש ' ועוד י' ג'ראש לב' והנה א. דין של שלשה מומחין משמאילים לחובה ושני עדים באמצע

ל או אמור אלהיך 'כ'ג י'ב'ג מדרך שנית כדמות א'ב'ג י'ב'מפני א' ה'כי על כן היו ה' ב'לג
ולמשולש ) ל במשולש"ג' פע(ל זה סודו בו "ל שכן סגו"ל ג"ו שהוא ג"סל והוא סוד "אהיכ

ואם כן ' ג'ב'ושרשיהם א' ט'ד'והמרובעים הראשונים א' מרובע ב' אהיה אהיה אהיה וידוע כי ד
ועוד . והוא ראש השם' ותעשה מחבורם י' ט'חבר שני המרובעים הראשון עם האחרון שהם א

ה שלשת השרשי "ה חבר אל י"חברם ויהיו י' עשה הו' ד'חבר הראשון עם האמצעי שהם א
ו עוד חזור וחבר שני השרשים הראשונים "ויהיו יה' והם בכללם ו' ג'ב'השרשים שהם א

ואם תבטא חצי השם הראשון אז תמצא שני המובעים . ה"ויהיו יהו' והם ה' ד'אליהם שהם א
בר הודעתיך חלוקו ושהוא א וכ"ד ה"עומדים בעצמם ויושלם השם כולו בביטוי חציו שהוא יו

זה וזה . א"א והד"א הד"א וד"י וסודו יד"א ד"והנה הו. י"אותיות אהו' ד ורמזו כולל ד"ו א"יה
ה שער השמים "וז. ה כי אם בית אלהים"איו ז. ה זכרי לדור דר"ה שמי לעלם וז"כסוד ז

הנה שני מיני פירות . יפר' פרי וי' צר י"צר וי"י י'ו'י' א ד'וה' א ד'ה. ה"ה בז"קשורים ואדוקין ז
  : ד הוד ואד"ה וא"עוד י. א"ד ה"וסוד יה יו. נולדו משני שרשים דומים

ה "גם ו. ה"ה פעמים י"ד שהם י"ד אח"כבר גליתי לך סוד חלוק השם אל שני חלקיו אח
והוא כי לפי היות בכל אחד ואחד טור בן . אבל עתה אגלה לך סודם. ה בשתי הצורות"פעמים ו

ה שמות יהיה סוד כל טור וטור לפי מספרו בין בארכו בין ברחבו " וטור בן וה שמות לזה"י
ה ויהיה לפי מספרו "אבל כל גלגוליו של הראשון יהוו רכ. מורה על היות ארכו ורחבו שוים

. א ויהיה לפי מספרו ארכו ורחבו ועמקו שווים"ושל השני יהיו קכ. ארכו ורחבו ועמקו שווים
ל "ד גימ"ו גם הוא עצמו על דרך יו"ה כי הוא שמ"א שמו ככ"ואם תרצה לדעת את השם קר

גם . ם"ר וד"ו ושניהם נולדו מהם בש"ו שסודו עצמ"והוא ר. ו"ל שם שם כ"ד גימ"עם יו
וכהנה רבות עמו לא יעלמו ממך דרכיו . והוא עצם רצונו. ר"ן נוצ"ר והוא רצו"ו מקו"עצמ

  : ר זו ההערהוענייניו גם לא סגולותיו וכוחותיו ופעולותיו אח

אין זה כי אם בית . הנעלם אני הנגלה הוא זה. א"ן ה"ה זי"ה בז"ועוד סודו מפורש יותר ז
א "כי הו. ת נחלק"א חכמה ובינה חמה ולבנה בי"ן ה"א זי"ן ה"זי. ה ובין זה"ת בין ז"אלהים בי

. נהאם כן עצמו חכמה ועצמו בי. ו"ו עצמ"וכבר אמרתי לך כי סוד ר. ו"ו ר"ם והוא ר"שני
' אם כן שמו מודיענו דבר חכמה ודבר בינה כדכתי. ר"ו דב"ועוד סוד ר. והנה תאריו הם עצמו

ראשי תיבות וסופי תיבות עולים . וכן אמרו בדבר יי שמים נעשו. ברמז וכל דבר חכמה בינה
והנה השם ממנו הכל וסוד . ח"י רמ"ה זכר"ו, ה"י שס"ה שמ"י, י"ר השנ"וסודם חמ. ג"תרי
ה "ה חט"ל חט"זה מגד. ה"ל טל"א הוא מז"אבל קכ. ם"ל מאזני"הנה מז. ה" רכו נחלק"שמ
ב מצורת הריחים זה לפי השנים העגולים וזה לפי "ב סבי"ח סבי"ל קמ"וזה מגד. ה "ה טפ"טפ

שסודם ' ד'ט'א'ו' י'ג'ז'זה על פי השמש בתקופותיו בסוד סדרי א. שהם החדשים, סדר הירחים
. וזה מתחיל תקופותיו מניסן אל ניסן.  בסוד סדרי מולדותיווזה על פי הירח. ה"ה יהו"י

ב "וגה מתחיל מולדותיו מתשרי אל תשרי בסדר הרכבת אי. ומתגלגל משנתים אל שנתים
. ח שנה לחמה"גם כ. ט שנה ללבנה"ג מחודש לחודש עד תשלום י"ב תשצ"ג עם אי"תשצ



ה ללמדך כי "ה אהי"תתם יהוואמ. ט"ו בי"וחותמים כ. ב"י טו"ופירושם כ, ט"ח י"שסודם כ
ש "ת ב"ב בא"י טו"וחלוף כ. כל שכן לעצמו, העליונים והתחתונים משועבדים ליודעי שמו

. ד"ת ו"ן ל"י, י שהם"חתומים תחת הנעלם משם שד, וסודם שפעים כשפנים. ש"הוא למנפ
  : ו"ו ורב"וסודו פר

ולפיכך . ץ"ם עולים אר"יה פעמים אלה"אבל י. ם"ה עולים שמי"ה פעמים יהו"ועוד תדע כי י
, וכבר הודעתיך שהוא השם שלם בחשבון המרובע ואל זה כוון באמרו. א בראם"נאמר בה

והנה סוד ארץ ושמים . רץ"פעמים נפש עולים א' ודע כי ג. ביום עשות יי אלהים ארץ ושמים
ומהם יתחייבו שני . רץ לקראת רץ. ץ"ץ קוף ר"אלף ר. רץ"רץ ק"ושניהם א. ץ"ץ וקר"אר

  : היצרים

ה עד שיהיה ארכו שווה עם רחבו ועם "ה שהוא סוד חשבון י"ה פעמים רכ"ועתה חשוב י
. ואז ארכו ורחבו בלבד שווים. ה"ה עולה רכ"ה פעמים י"עמקו ותדע הכוונה בו והוא כי י
אלפים ' ה עולים ג"ה פעמים רכ"ועוד השלימם ואמור י. ויעידו על מציאות הקו והשטח

. יי יברך את עמו בשלום. ם"סימן בשלו. ל"וסודם חשמ. ת מיני מאורות"והכלל שע. ה"ושע
והראשונים והשניים הכוללים הם . א"ה שעולים קכ"ה פעמים ו"וכן ו. ש מלחש"וסודו מלבו

  : ו המיוחד לו על פי מזל מאזנים עם מזל טלה"המניעים הגלגלים בכח השם שהוא שמ

והמוסר . ר מסתיר סתרים"י נסת"ושניהם שתא שעולים לבש "ה פעמים קכ"והנה השלם הוא ו
מסירת השם בסוד שני יצרים מודיע לתלמידו תחילה שתחילת בריתו הוא בעצמו עצם אחד 

גם . מורכב משני עניינים והם הנקראים חומר וצורה או אמור גלם ותמונה כי הכל שווה
   :נקראים שני יצרים חתומים בשם המפורש אשר הוא מסתיר סתריו וזה סימנם

י "ב תל"אבל שסודם ל. י"ב תל"ע שסודם ל"ב ר"ע והנה סופם ר"ר הר"ב ויצ"ר הטו"יצ
חבר . ב"ב ע"ב ע"ונחלקים ע, פסוקי ויסע שבם שלוש' וסודם נקשר על ג. ץ"ו טצ"תוכם רי

. ע"כפול טבע ותמצאהו צב. ע"ע צב"ע צב"ץ ויהיה הכל טב"כל אחד ואחד מהם אל מלת טצ
ץ והוא סוד חבור צורה עם "ו מחובר עם טצ"רי' ע כלומ" טבואם כן הנה הם חמש פעמים

ץ סוף שלשת מיני "גם טצ. ו הוא שם המפורש שלם לפי משפר אותיותיו"ה וגם רי"הטפ
שכן הם ' ט' ט' ן אותיות בשלוש ט"התשיעיות והם אלף פחות אלף שהוא אחד וכולל כל כ

רו אלו עם שלשת חלקי השם ולכשיחוב. ת למצוא חשבון"ת לאח"ושמם טת טת טת וסודם אח
ע או אמור טבע צבע או צבע "ע טב"ע טב"ע יעלו שלשת דרכיהם טב"ע ב"ע ב"כ ב"שהם ג

וכללם לב גבור או . ר כי בשר המה"ו וסימנם ויזכ"ז רי"טבע כי הכל שווה ומספר שלשתם כ
ץ מטטרון שר הפנים שסימנו "וסוד טצ. ומאלה תכיר שאריתם. לב ארי לבריא או לב ירא

ו של "ועל זה העניין בא בקבלה סוד מי שמוסר לחברו חרב. ו"ו הוא חרב"וסוד רי. ה"שמ
כי שורש המח . ומהם יודע סוד מציאות הכבד והלב שורש מוח. ה אשר בו מבחר השלוש"מש
  : כאשר שורש הלב מחו, לבו

י "וכולל שנ. ו"ה והוא רי"ה פעמים יעלה מספרם ארי"ואחר זה תדע שאם תחבר טבע עד י
, ד"והנה הם שרשים לב. א"ה פעמים יעלה מספרם תתצ"ואם תחבר טבע עוד ו. ם"השרשי

ויורו על היות להם שרש טבעי והוא טבע החמר הראשון שהוא מוכן לקבל הצורה על פי 
הצבעים המבדילים בין הטבעים ותדע כי הקשת אשר הוא השרש מורה על הטבע ומעיד על 

 ומודיע כי הטבע מגלה הגולם ומפרסם החמר והצבע הצבע ומגיד חבור הטבעים עם הצבעים
  : מגלה הצורה והתמונה



ר באש גם "א והוא בע"ם נ"ומפני שזכרתי לך סוד כח הלבנה אשר קראתו התורה בשם ה
  : ל"ו אכ"ש ועם כל זה איננ"ר בא"עב

ואחבר אליו עניין נסתרי . אזכיר לך סוד המולד המעיר על סוד העבור ועל סתרי התולדת
פות עד שתפלא מנסתריהם מאד ותכיר מהם עץ החיים העליון והתחתון ועץ הדעת טוב התקו
ואודיעך איך יוצא מעדן להשקות את . כ העליון והתחתון והנהר עם ארבעת ראשיים"ורע ג

, והיה, שמע, בסוד ארבע פרשיות שבתפילין שהם. הגן ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים
  : והיה, קדש

 לגלות לך אמיתת מהות ערוב מזגי בני אדם ואיך הורכבו לפי הטבע רק בתחילה אני רוצה
המתחלף והמשתנה מצורף בשלשת כוחותיו הנקראים טבעי וחיוני ונפשני אשר הם בגף כל 

כ אלה השלש רוח טבעית רוח חיונית רוח "אדם שלש רוחות משמשות אותם ונקראים ג
ומקור רביעי . מוח הלב והכבדויש להם בגוף שלשה מקורים לקיום האיש והם ה. נפשית

לקיום המין והוא הבצים שהם מקור הזרע הפרטי בפעל שהוא כללי בכח ויוצא מכלל כל הגוף 
  : הפרטי בין אישי מינו והכללי מצד עצמו הכולל עצמותו בכלל כל הרכבותיו

ז מיני בני אדם משונים זה "ואדבר תחילה בשלשת המקורים ובצירוף מזגיהם ואיך יתחייבו כ
ואצייר דרכיהם כמו שרמזם החכם בן עזרא . מזה מצד התחלפות הכוחות המקוריים בהם

בפרשת ואלה המשפטים בסוד הברכות המורות על השפעים הנובעים מן המקורים כדמות 
  : בריכות מים

ואחר כך אדבר בעניין שכבת זרע החתומה בשם המפורש זכר שבעת ימי בראשית שגם הם 
ו "ב וה"י וממנו ער"ו אשר ממנו שת"כמוה כמו שהתבאר משם והחקוקים שתי וערב גם כן 

כ שלשה "שיתערב בה על צורת עירוב שלשה פסוקים שלו בדמות שלשה המקורים שהם ג
ל או "כדמות קבוץ שלש נקודות הנקראים סגו. עב רפה, עב בנוני, עב חזק. מיני עבים

ב אותיות "כ עם כ"א שתעזר בז מינים משתנים והי"שתערב כ' ודע כי שכבת זרע ה. ה"סגול
' ה שהם י"ך המחשבה שבה המח מחשב ה"ך בזכ"ב כ"ז אותיות הדם ז"ב כ"הדיו שכן עמה כ
' והיא העשירית והיא אחת דומים מעשיה בעצמה עמהם כמעשה החזן עם ט' ספירות כי הם ט

  : נפשות שהוא מנהיגם בדבריו

  : ק וכח הכבד חזקכוחות א כח המח חזק וכח הלב חז' ועיין בסדר מזגי ג

  : ב כח המח חזק וכח הלב חזק וכח הכבד בינוני

  : ג כח המח חזק וכח הלב חזק וכח הכבד רפה

  : ד כח המח חזק וכח הלב בינוני וכח הכבד חזק

  : ה כח המח חזק וכח הלב בינוני וכח הכבד בינוני

  : ו כח המח חזק וכח הלב בינוני וכח הכבד רפה

  :  וכח הכבד חזקז כח המח חזק וכח הלב רפה

  : ח כח המח חזק וכח הלב רפה וכח הכבד בינוני



  : ט כח המח חזק וכח הלב רפה וכח הכבד רפה

ג מהם הלב חזק ושווה 'ב'מיני בני אדם משונים שכח המח שלהם חזק ושווה גם א' הנה אלה ט
פי ואמנם הכבד מתחלף בהם ל. ט מהם הלב רפה'ח'ו מהם הלב בינוני ונשאר היות ז'ה'אך ד

והנה . גלגול של הירידה הישרה הנסדרת זה אחר זה שלשה מתחלפים בכל שלשה עד תשעה
ה "ו או אמור י"הרי החזקים ט. 'ובעלי הכבד החזק ג' ובעלי הלב החזק ג' בעלי המוח החזק ט

ובעלי ' ובעלי הלב הרפה ג' א שהם ו"הרי ה' ובעלי הכבד הבינוני ג' ובעלי הלב הבינוני ג
  : וסימן כולם ואהיה' הרי ו' הכבד הרפה ג

  : א כח המח הבינוני וכח הלב חזק וכח הכבד חזק

  : ב כח המח הבינוני וכח הלב חזק וכח הכבד בינוני

  : ג כח המח הבינוני וכח הלב חזק וכח הכבד רפה

  : ד כח המח הבינוני וכח הלב בינוני וכח הכבד חזק

   :ה כח המח הבינוני וכח הלב בינוני ןכח הכבד בינוני

  : ו כח המח הבינוני וכח הלב בינוני וכח הכבד רפה

  : ז כח המח הבינוני וכח הלב רפה וכח הכבד חזק

  : ח כח המח הבינוני וכח המח רפה וכח הכבד בינוני

  : ט כח המח הבינוני וכח המח רפה וכח הכבד רפה

מהם הכבד ' מהם הלב בינוני גם ג' מינים משתנים שכח המח שלהם בינוני גם ג' ועוד אלה ט
, למשה' י הנה יתגלה לך מזה סוד מאמר הש"שהם ב' פעמים ג' ו והנשארים ד"בינוני וכולם ט

ז מיני כוחות משולשות והם סוד "ח כלומר כ"ז כ"י על פניך והוא סימן כ"אני אעביר כל טוב
ז והסוד "וסימנם ואהיה אצלו אמון שהוא כ. ה"ף חוב"ת עם כ"ף זכו"ספירות נחלקות כ' כלל י

כי אמון שהוא אומן הוא בן אדם מצד ומלאך מצד והאלקים יבקש את נרדף ודעהו עם זה 
  : הבא

  : א כח המח רפה וכח הלב חזק וכח הכבד חזק

  : ב כח המח רפה וכח הלב חזק וכח הכבד בינוני

  : ג כח המח רפה וכח הלב חזק וכח הכבד רפה

  : ד כח המח רפה וכח הלב בינוני וכח הכבד חזק

  :  רפה וכח הלב בינוני וכח הכבד בינוניה כח המח

  : ו כח המח רפה וכח הלב בינוני וכח הכבד רפה



  : ז כח המח רפה וכח הלב רפה וכח הכבד חזק

  : ח כח המח רפה וכח הלב רפה וכח הכבד בינוני

  : ט כח המח רפה וכח הלב רפה וכח הכבד רפה

נמצאת אומר בכלל שכל המינים ו. מינים מתחלפים כפי הסדר שזכרתי בהתחלפותם' גם אלה ט
ל ושמם "ע מהו"א וסודם טב"ז שהם פ"פעמים כ' כוחות ויהיו ג' ז תן לכל מין ומין ג"הם כ

ז וכן "ז הרי החזקים כולם כ"ז ובעלי הלב החזק כ"והנה יהיו בעלי המח החזק כ. ם"אלי
ד "ה או ה"אמור דכ או "כ וכן ז"פ וכן ז"א או אמור א"ז והכל פ"ז וכן רפוייהם כ"הבינוניים כ

ויש לכל סימן מהם סגולה ידועה למקובלים שבה נבדל . ו כי הכל שווה במספר"ג או ג"וכן ו
  : מספר זה ממספר זה

ועתה דע והבן כי השם המפורש שהוא שם המיוחד ושהוא שם העצם הוא מורה אל אמיתת 
שום וחקוק כמו שהיה ר. מציאות העצם הנבדל והוא חתום על המח פתוחי חותם קודש ליי

וארבע פרשיות שבתפילין כנגד המח עליו . והיה על מצח אהרן. וחרות על ציץ נזר הקדש
" והיה על מצחו תמיד לרצון להם לפני יהוה", ונאמר על הציץ. במקום שמוחו של תינוק רופס

ץ "והיה הציץ מרצה והוא סוד הגעה אל תכלית הקץ הנעלם כסוד מספר צי). 'שמות כח(
דניאל בסוף ספרו באמרו אשרי המחכה ויגיע לימים אלף שלש מאות שלשים ה ורמזו "מרצ

  : וחמשה

ר יורה על כח ההשגה החקוק על תשעה שמות הקודש והנה השם "ב טהו"והיותו עשוי זה
א ולפיכך רמזה ואמרה במקום "ח והוא כה"החתום עליו הוא העשירי והוא העיקר כי הם ברו

מה , גזרה שווה). 'ויקרא כז" (רי יהיה קדש ליהוהכל אשר יעבר תחת השבט העשי", אחר
ר "ועוד כי ציץ שמספרו תת. להלן קדש ליי נאמר על העשירי אף כאן קדש ליי הוא העשירי

ץ "ץ והם ק"הם צי' פעמים ק' ועוד י' הם ק' פעמים י' כי י' ק שהם אלף הוא גוף לי"או תשר
עשרה לפי ' ש לי"אחר ראש שרהאחדים והעשרות והמאות וראש לאלפים וכמו שהיה אלף 

ף אשר ארכו ורחבו ועמקו שווים בעשיריות גם היא "הסדר כן שב להיות אלף שהיא אלף ענ
ק משולש "ף שהוא אי"ץ ובמספר אל"ף במספר צי"ם ענ"ש ע"ולפיכך כוללת שר. ת"עשיריי

וזהו סוד . ם והוא מצד שני בעל ארבע כנפים"ש כנפי"בשלשה ראשים וכל שרש בעל ש
ר עניינו "וסוד ה. ש ארבע פעמים עצם"ף וכל שר"ד במבטאו וכל עצם הוא ענ"סף משם יוהנו

והנה חלוף . שהם אלף' פעמים ר' ץ כלומר ה"והוא סוד צי. ם הכולל מעלה ומטה"שהוא העצ
  : ף אחד"ן מאל"ר יוצא מעד"והנה נה' ה והוא נ"ץ המ"צי

וסודו אחר גם כן . ד" אחר אחד הבא"ד עם אח"ף אלף יורו על חבור אח"ודע כי סוד אל
ראה איך העניינים כולם קשורים אלה . ד"א אח"ר יורה על רבו"א כי בכ"ה גם רבו"רבב

כי המכתב לאדם כעולם אצל השם וכן . כמו האיברים שבגוף וכמו הבריות כולם זו בזו. באלה
וכן ההגיון שבמחשבתו ובשלשתם יעשה מעשהו כאשר השם עושה בשלשת . הדבור שבפיו

. ומן הלב גיחון. וממציאות המח תכיר הנהר הנקרא פישון. העולמות כמו שרמזתי לך למעלה
והם הנקראים ארבעת האיברים הראשונים הראשים של . ומן הביצים פרת. ומן הכבד חדקל

  : הגוף

ודע כי כמו שהשמש עצם אחד מאיר מכל צדדיו שהוא גוף כדורי ואין לו חלק בלתי מאיר 
אבל תמיד הוא מאיר ומכולו הוא . דו פעם אחת וימנע מהאיר פעם אחרתולא יאיר מצ. כלל

ד שהוא עצם אחד נובע "ק נמד"ם וסודו עמ"ן מקד"ו עד"כן יש דבר בעולם אשר שמ. נובע



. ש"כאשר עדן מקדם לפי סודו ח. ר"ר וסודו מהי"ושם אורו נה. תמיד ומכל צד משפיע אורו
 בלשון רבנן קדישי דארעא אספקלריא המאירה מאיר וקראוהו' ר והוא י"ונהר סודו מחזו

כמו שהודעתיך בששה . ו"ה שמ"הוא המשיח בי, ם"ן מקד"ן עד"וממנה המחשבה וסודה ג
  : שטין לפי ראשיהם

והגן הוא הגוף כולו . ודע כי לפי האדם חוט השדרה הוא הנהר היוצא מעדן להשקות את הגן
בע ליחות נובעות מהחוט הפנימי הלבן ומחוט השדרה יצאו ארבעה מיני דם שהם אר. בכללו

שהם משכנות . וממנו הרכבו ארבעת הראשים הנזכרים. ח"שהוא מח מוקף מעצמי החוליות הי
המח . מקומות לפי שכינתם' והם בד. הנפש הכללית אשר שמה אדם ושם חמרה הראשון חוה

ד והיה ואמרו ומשם יפר. למעלה והלב למטה והכבד יותר למטה והביצים בעולם התחתון
. פרת, חדקל, גיחון, פישון. ואחר כך קרא להם שמות מורים על ענייניהם. לארבעה ראשים

ואחר כך . והוא שם כדמות נגזרים משרשים ידועים יעיר על סודם הנזכר תחילה לפי הגזירה
ואחר כך לפי גימטריא . ועוד לפי המצרף המקובל לבעלי צירוף האותיות. לפי השיתוף

ולפי הגזירה פישון הוא לשון ארמית והוא תרגומו . ה המעידים על הקבלותונוטריקון ותמור
ומפני שהדם הוא הנהר האחד והוא הראשון ובו . של פרת כי תרגום פרו ורבו פישו וסגו

וההרגשות ותנועת החפץ מן המח יוחס הראשון . החיות שבא ראשון ללב מהמח ולמח מהלב
 לקיום האיש זכר בהם שם והרביעי שהם והשלשה שהם. אל המח וכולם נחתמים בשמות

וכך השלשה זכר בהם נהר והראשון לא קראו נהר . לקיום המין בכח התולדת לא זכר עליו שם
אבל נמשך בנהרות היוצאים . בפרט אבל אמר שם האחד פישון ולא אמר שם הראשון פישון

ר כי הימים וכן שם יום בלשון ערבי נה. מן הימים אחר מה שזכר במעשה בראשית בימים
ושם אמר יום אחד ויום שני ויום שלישי יום רביעי ולא . כימים כמו נהרות מהירות התנועה

אבל יום הששי שבו נברא אדם ויום השביעי . א הידיעה גם לא יום חמישי"זכר אחד מאלה בה
  : והכל לעניין גדול, א הידיעה"שקדשו ובירכו והנחילו לנו בחסדו זכרם בה

חסר הנהר ושם הנהר השני ושם הנהר השלישי והנהר הרביעי היה לסוד גם אמר שם האחד ו
וצריך פירוש ארוך ואין כוונתי להאריך בו כל כך אבל אומר בקצור כלל אחד והוא . גדול

כל צורות העולם וחלק עניינו בכל ' שהאדם הזה הנקרא עולם קטן צייר בו קודם בריאת הו
וכל מה שהיה . לל והפרט לכלל והפרט לפרטצורותיו כדי שיתדמה הכלל לפרט והכלל לכ

וכל מה שהיה ראוי על כל פנים . וכן בשנה וכן בנפש. אפשר לתקנו בעולם נגלה תקנו נגלה
וידענו . וכן עשה לנו בידיעת שמותיו כמו שעשה בפעולותיו. להעלימו העלימו יתברך שמו

אלף בית גימל אחד ' ג' ב' א. ששמותיו הם על שלש צורות ראשונות והנני מפרשם והבינם יפה
הנה השלש אותיות יורו הוראת הגופים והנפשות ודומים לדברים המורכבים . שנים שלשה

והחומר ומתחלפים . והנה החומר הוא הדיו והצורה מבדלת בין אות לאות. מחומר וצורה
במספר כי כל אחד מורה על מספר קבוע בעצמו כמו שכתבנו בהבדלם ומתחלפים בשמותיהם 

כתבנום בשלשתם וכן בשאר חוץ מן הכפולות שלא נשתנו בשמות כי אם בצורה ששבו כמו ש
גם , צץ,פף, נן, כך, כלומר הקצרים ארוכים והם כולם אלה. הארבעה מהם היושבים עומדים

מם וזה היה לעניין מופלג ויורה על סוד הגאולה והיה עניין , נשתנה עוד אחד חמישי שנוי אחר
שנזכרות יחד בשם אחד כפול מורכב להורות על עניין פתוח שחוזר שנוי צורך מם מזו לזו 

סתום ומתחלף זה עם זה ולא קרא זה הכפל לפי המבטא לשום אות מן האותיות כי אם לשלשה 
כ לאלה אחר הנזכרים יוד סמך וכן בשיתוף "אבל קרה הכפל לפי המספר ג, נון, מהם וו

ל ושמם "והנה כללו המוכרח ק. הוא עיןובמבטאו כשיזכר מלא ' י שעולים ע"מספרם שהם ס
וזו הדרך תחתיה באותיות . ד והיה בשניהם המספר שווה הנגלה כעולם ונעלם כנגלה"ף למ"קו

ואין זו החכמה קלה על כל אדם והשתמש . והיא ארוכה ורחבה ועמוקה. נפלאות תמים דעים
 ייחד עצמו לה לבדה אבל היא לסגולת הסגולות כי היא ראויה לאיש אשר. בה להוציאה לפועל

  : ה קיימת נצחית בקיום דבר שאין לו הפסד"ייחוד גמור ונתהווה ממנה קיום הוי



ה בעבור "ר שהוא אמיתת ההוי"ץ מ"ם ע"ר' ר שסוד ח"ל שהוא שמינית כל חמ"על כן יורה א
וזה כי כל ח דומה לעץ והוא . ג שהם מעידים על שלש הויות ראשונות"ש ואל א"הדמותו אל א

האדם אילן הפוך כזה גם כן שהוא נהפך בעצמו לעצמו והוא סוד חץ גם עץ כמו של בסוד 
ת פירושה "ש רש"ם תר"ם ש"במזוזה ובתפילין ובספר תורה שסודם תסת. וחרה אף יי בכם

ש הוא "ללכוד כל הנפשות ואשת איש נפש יקרה תצור נפש החמר הראשון דקות היצר כי אי
ורות והנה השם הוא היוצר הצורות ולנפש הם כאור ת הצ"היצור שהוא היוצר היצור ואש

  : השמש עם השמש

ואחר זה הבן כל מציאות חמרי כולל שמונה נקודות שהם המורים על הרכבת הגוף הראשון 
  : אשר ארכו ורחבו ועמקו שווים בו כמו שאמרתי וזה דרכו

  : ציור

' ב ב"נחלקים בואמנם השמונה היה צריך לסדרם אלה למטה מאלה בשווי והנה השמונה 
נכלל מן ' ד וגם היוד כשהוא מלא יורה על שכל ד"למטה מהם והוא סוד שם דו' למעלה וב

ד 'ג'ב'ד וא'ג'ב'ד שווה אל שם המפורש על דרך א"ויתחייב מזה להיות שם דו' ד שהם י'ג'ב'א
 וכן אמרו חכמים כל. ה לכלול בו סוד גב אד וגב אד זה על זה"והבן זה כי הוא סוד כל הוי

ד "ד עם אח"ו בשיתוף אח"ו היא ז"ו גם ז"ו היא ז"ה הן זו על גב זו ואמנם ז"כחותיו של הקב
ו אבל הראשונה "י והשנית היה"ואמנם כשבאים מהשם האחת הוה. ה בלעדם"כי אין הוי

ה כדי לקראה בשני פנים אחת בצורך כתיבתינו לפנים ואחת "ה ראשונה עם הפכה היו"הוי
ושם שתים אחרות . הולכת לאחור ככתיבת הלועזים והיווניםהפוכה ונקראת למפרע ו

אבל . ג"ג זו"ה מתחברות זו"ה ה"י וסודם ה"ו ההו"ההי, משותפות שוות ומהופכות והם אלה
עדיין אין אלה כי אם ששה ונשארו ששה להשלמת צירופם והם אלה שהשנים תחילה שווים 

ב "הנה אלה כולם י. י"ה והה" והיה"ה ויה"ו יוה"ה יהה"אבל בהפך יהו. והשנים מתחלפים
כנגד ' והנה מהם ו. ב מזלות"ב מידות של השם יתעלה ומהם נתהוו י"שמות אשר מהם נתהוו י

  : כמו המזלות ועיין בהם ותבינם כשתסדרם זה השם תחת זה' ו

  : יהוה יההו יוהה הויה ההיו היהו

  : הוהי וההי ההוי היוה ויהה והיה

ואחר שהודעתיך זה אודיעך כי סדרם נסדר במזלות אשר כל ההויות התחתונות מתהוים מהם 
ואחר שדרך האותיות כך השתכל באותיות עם ההויות ותמצא ההויות כלם . וממערכותיהם

  : י על דרך זו"צירופי אותיות אהו' והם בכד. קשורות באותיות השם תחילה

  : אהוי אהיו אויה אוהי איהו איוה

  :  הואי היאו היוא האוי האיוהויא

  : ויאה ויהא ואהי ואיה והיא והאי

  : יאהו יאוה יהוא יהאו יואה יוהא

  : הנה כבר נגלה לך מהם סוד כל תנועה וסתר כל נסיעה



ואמנם המשכיל החכם המקובל שכבר קבל מהחכמה קבלות מושכלות מבוארות במופתיהם 
 עשר שהוא בלתי פוסק בדמות מעין ובקש להוסיף על מה שקבץ מן החכמות קבוץ מעשיר

לא יסופק במה שימצא מאלו הנפלאות המופתיים . גנים באר מים חיים ונוזלים מן לבנון
והשם . והערוך על זה הוא שכל אות וכל מופת כולם תלויים על מה שיורה עליו עניין אות

  : והרבים אותות גם אותיות, הכללי על כל מופת מאלו הוא שם אות

והלא כבר נאמר שאל לך אות ונתן אליך אות . ות על אות כי אם על צורך עדותומי מבקש א
שם " (האותיות שאלוני). "'ישעיה מד" (ואותיות ואשר תבאנה יגידו למו. "והרבה כמוהם

גם נגזר מלשון ביאת עניין ). 'שם מא" (הגידו האותיות לאחור ונדעה כי אלהים אתם). "'מה
ופרשו בסודו עולם האותיות ששמם .  שביארוהו עלמא דאתי,והוא תרגום כעניין עולם הבא

גם יתכן לפרשו מלשון פתאם והוא מהירות . אתיא ותמהיא וכן אתו אתא ומופת בלשון יווני
או מלשון פתוי והוא שיתפתה . וכן הפתי מהרן בענייניו ועושה אותם בלי סדר. ההתאמתות

ליו כי הגיע אל מה שהיה מכחישהו ומורה על תמהו ע. השומעו או הרואהו אל רעת עושהו
מקודם לכן או היה מסופק באמיתתו ועם האות והמופת האמינו והסתלק בו מן הספק או דלג 

  : בו מאמונה מכחשת אל נאמנו והתהפך דעתו בה

וכבר אמרו חכמים שאין ראוי לבקש אות על אות כשהאות מורה כוחו כמה שהוא בו 
יתיים ושנים מסופקים האמיתיים הם המורגשות בהקדמות הראשונות שהן שני מינים אמ

והמושכלות הראשונות כגון מי שיביא ראיה בנויה על שהריחים עם גלגליהם שמתנועעים על 
ידי המים או על ידי הרוח לא יטחנו החטה להפסיד ממנה צורתה ולתת צורת קמח על דרך 

על המורגש שכבר הטחינה עד שיתנועעו כי זה יקרא בכללו מושכל ראשון מפני שנבנה 
הורגש פעמים רבות ואין מי שיכחיש אחד משניהם כי שניהם אמת ואין צריך לאמתם במופת 

  : כי מושכלים ומורגשים הם וענייניהם עמהם

ודע שאחר שהדבר . ולא יתאמתו כי אם במופת ואות. והמסופקים הם המפורסמות והמקובלות
ום מכת המפורסמות והמקובלות בלבד כן איו ראוי לחשוב כי שם אלף וצורתה ושמה הם הי

אבל הדין האמיתי בלתי נשוא פנים לדימיונות הוא לדעת באמונת אמת . וכן שאר האותיות
שאלו השלשה עניינים בכל אותיותינו הם נודעים באמתות על פי ארבעת הדרכים האלה בלא 

ת ואחר ל להאמין ולדעת שהם בתחילה לפי הנמצא מהם כתוב בספר מכת המורגשו"ר. ספק
והמורגשות מהם הוא שיכתוב הכותב . כך מקובלות ואחר כך מפורסמות ואחר כך מושכלות

המלמד אות אחת ויציירנה ציור טוב כזו האלף על דרך משל א ויאמר לנער הקטן שהוא 
תלמידו ורוצה להוציאו מן הכח הטבעי שבו אל פועל הכרה והשגה למה שנעלם ממנו 

האותיות לפי כאשר אני יודעם ואעתיקם מלשוני אל אזניך ואומר לו בני למוד . מתחילה
והנה תחילה מה שילמדהו הוא על דרך המורגשות כי יראהו האות הנכתבת . ואראם לך לעיניך

וכן השאר כולן וטרם שיאמר לו דבר אחר יאמר לו אתה רואה זו האות בצורתה שיש לה ראש 
לימין ואחת לשמאל וקו נמשך מן למעלה וצואר יורד למטה והיא פושטת זרועותיה אחת 

הזרוע השמאלית לצד התחתית ונוטה אל האמצע התחתון שכנגד הקו הנקרא צואר יורד 
מלמעלה למטה ועוד נוטה קצתו אל הזרוע האחרת הימנית ומתפשטת קצת צורתו למעלה 

והנה אתה רואה שלפי זה הדרך הנאמר פה אם היה נאמר כזה לאיש משכיל . וקצתו למטה
פ שלא היה רואהו לעולם כי כל מבין "ואע. ה יכול לציירו הוא מעצמו על פי השמועהכבר הי

שאומרים לו צייר צורת כך בחמר כך מיד הוא עושה עוד ממנו כח הרגל בפעל הציור עם היות 
ויתחלף . לו כלי הפעל וכל שכן זה אם יראו לו הדבר המצויר שיכיר צורתו ותבניתו בקלות

ירים לפי התחלפות מזגיהם ונאמר כי הנער הלומד בעל מזג טוב ומהר עניין הציור בין המצי
אמר לו . ואמר לרבו הנה כבר ציירתי מה שאמרת לי לצייר. לצייר ולשמוע ולשמור מה שצייר

והנה . אמר לו כן, רבו תוכל להכיר כל מי שצורתו אחת עמו בכל מקום שתראנו זה האות



שנית ושלישית ורביעית וחמישית וששית נשלם אצלו המורגש בו לבדו ואם ראה אלף 
או יותר או פחות מעט על דרך משל בין קטנות או . ושביעית ושמינית ותשיעית ועשירית

וגם בשמירת צורתו או גדולות . כמו שציירנו גדול בגופו כדי למהר בציורו, גדולות כמוהו
דומה לזו בכל יותר ממנו מעט או הרבה ואין צורך להוסיף הרגש על זה שכבר זו האות 

המורים על כלל עצמותה שהם צורות אילו האברים שזכרנו ואין שנוי כי אם במקרי . צורותיה
  : הכמות לבד

ואחר כך אומר לו רבו עוד בני זה הגוף המתאר אצלך בתאר מיוחד תכירהו בין גופים אחרים 
ד בני אחר אמר לו עו. ויאמר כן ואפילו בין אלף. רבים מתדמים לו במקצת דמיון או לאו

. אמר לו הן אם אפשר להיות. שהכרת רצונך לדעת ממנו דבר אחר זולת זה המורגש בלבד
. אמר לו אם כן קבל ממני שני דברים על פה ואל תבקש לי עליהם אות כי הם בעצמם אות

ויאמר לו דע כי יש לכל דבר שם ומספר . ויאמר הנער ברצון טוב דבר אדוני כי שומע עבדך
ומספרו . אמר לו שמו אלף. ואמר לו אם כן מה שמו ומה מספרו. ות שם ומספרוכן יש לזה הא

  : ויהיה זה העניין אצל הנער הכת המקובלות. והנער קבל מרבו דבר זה. גם אלף

הלך הנער אצל . והנה אצלו שני העניינים נודעים מצד שתי כתות והן המורגשות והמקובלות
הרגיש וקבל מרבו מפורסם אצלם וכן עשה רב אחר ותלמידים אחרים רבים ונשא במה ש

במדרשות רבים עד שהתרחק אצלו הפרסום תכלית הקיום ולא יצטרך אליו מופת ואות לפי 
אחר כן חזר הרב והעיר את הנער משנתו ולמדו כל האותיות וחבורם ונקודם ותנועתם . דעתו

שהתחכם זה הנער ונגון קריאתם והבנת מה שיורו עליו המלות לפי פשוטם ולפי סתריהם עד 
והבין והשיג והשכיל המושכלות הראשונות בעניינים המושכלים מצד טבע השכלי המוכן 
בנפשו להשכיל בו מעת יצירתו עד שהוסיף והרכיב המושכלות והפריד דבר מדבר והכיר 

  : דרכי החכמות

ובקש מרבו . אחר כן בקש התלמיד לפי רוב חכמתו להוציא מה שבכח בטבעו אל הפעל השלם
דבר זה ואמר לו רבו בני זה הדבר אינו תלוי בי אבל רובו תלוי בך ומיעוטו תלוי בי וכולו 

וישאלהו כיצד ויאמר לו דע כי השם בראך בשמו הגדול החתום בלבך . 'תלוי במי שבראך ית
ובמחך ובכבדך בשלשה פסוקים של ויסע הפוכים ומצורפים והכרובים שומרים אותם מקדם 

פרתי ואת סודו אות להט החרב המתהפכת חתומה שם לשמור את דרך לגן עדן והוא מה שס
ואמנם אני אראה לך דרך מביאה לבחינת דבר זה והוא כור השכל ומצרף המחשבה . עץ החיים

וזו היא הנקראת ידיעה כללית כלומר ידיעת השם המפורש באשר הוא על . לבחון הלבבות
. ה ונתיבותיהם יקבל התלמיד ופעל והשיגאמיתתו ולא יודע כי אם על דרך צירופי ספר יציר

אם רצונך . כן גם אתה המעיין המרגיש האותיות וקבלתם מפורסמות והשגתם מושכלות
ואם לא תרצה . ה ותשלים חסרון עצמך"להתפעל על ידיהם היה תלמיד ופעל ותשיג בע

  : הרשות בידך ואני את נפשי הצלתי

. ע שממנו נבראת האשה"גם סימן סוד הצל. ה"ן ל"ה סימ"ודע כי מכלל זה הוא כי מלת נסיע
העתקה ' סימנים ממין זה והם ה' ועוד הנ. הליכה' עליה ה' ירידה ע' סבוב י' נסיעה בעצמה ס' נ
אבל צריך שתדע כי תנועת . נטיה והנה הכל אבל יציאה עם ביאה הם על צורה אחרת' נ

פ שאינו מחליף "ת אעוהסיבובי. ההעתקה היא הקודמת שבתנועות והראשונה שבהם בטבע
הסובב כל מקומו תנועתו תנועת העתקה מפני שכולו מתנועע במקומו כל שכן המחליף כל 

ומיני אילו התנועות ידועות ממקומם ולא זכרנום פה אלא להודיע סוד תנועת השם . מקומו
בשנים אמר לשון סבוב והם למח וללב ובשלישי . הנרמזת בנהרות בקצתם והיא בשלשתם

ובא להודיענו כי כמו שביד הגנן כח להשקות את הגן על ידי חמשת הנהרות . כהלשון הלי
כרצונו כן יש כח ביד הנגן המנגן בשם להשקות האיברים בדמיו כרצונו על פי השם הגדול 



ב "שם בן ע' אבל זה לא יהיה אלא אחר קבלת השפע האלהי על ידי הזכרת השם הנק. יתברך
 הנתיבות כבר כתבתים בספרים רבים גם בארבעה המיוחדים עם ידיעת נתיבות זכרו וכל אותן

בזו הידיעה ובאחרים זולתם רבים ואין טוב לכפול הנכתב אבל הצריך אליו יבקשנו ובמקומו 
  : ימצאנו

י שצירפנום יש "דע כי צרופי אהו. ועם כל זה צריך להודיעך פה קצת עניינים מזה ואלה הם
חתומה בראש החותם '  הסדר הראשון מודיע כי אוהוא כי. להם עניין מופלא וחכמה רבה

ד ועניינו להכות זו בזו שניהם "הנזכר במבטא שהוא ו' והחותם מרובע בעדות הנוסף על אות י
ד וזה ימצא מהרה כי כן לפי הארך היתר על הרחב יהיה הסדר כולל שמות "ותהיה תולדותם ב

ד ומניין חשבונם "ור מהם בגופם בהטורים ויהיה כלל מספר האותיות כל טור וט' בכל טור מד
ה "ל כבד הוא שם אחד קל הוא חמשה שמות והנה סימנם א"ד ק"ב וסודם כב"לכל טור קל

  : שמות

וצריך המצרף להשמר ולהזהר מפחדו לכבוד שמו פן . י"ודע כי נהר דינור נגד ונפק מן קדמוה
ח השם בידו "כי מפקאבל אם רץ לבו ישוב למקומו . והיה הוא הורג עצמו. יברח ממנו דמו

ד תחילה על דרך "לבדו כשתמנה אותו בצורת שם דוי' וזה הסוד תדענו ממספר ה. והוא עמו
ה שהוא שלם וחצי ותתחיל תחילה מסוד החצי מפני שהוא מורה על מספר התולדת "שם י

ועוד קבץ . דד"דד ומי"שמות נחלקים בסוד אל' יום תלוים על ח' בקבלת צורת הזכר והוא מ
ויעלה . ו"עולים י' פעמים ד' ד שכן עוד ד"ו שמות שהם כפל ד"שהוא כפל החצי שהם יהשלם 
הוא סימן למספר הימים ' ואמנם פ. פ"ם מלא ושלם במבטא ויצא משניהם מ"שהוא מ' הכל פ

וסוד זכר ונקבה . ה בראם"ויתגלה לך מזה סוד בהבראם וסוד ב. שהנקבה מקבלת צורה
וכך נאמר על הכל אלה תולדות השמים והארץ . הבראםויקרא את שמם אדם ביום . בראם

  : בהבראם ביום עשות יי אלהים ארץ ושמים והבן זה מאד

ולפיכך רמזה תורה לנו ידיעת זה הסוד הגדול לגלות בו סוד התולדת בעניין תולדת הולד 
ה וסודו "ה ודבור מספרו חמש"ר הכולל עס"שיהיה עניין כל יולדת דומה בה אל סוד העבו

ה "ובכאן סוד החכמ' עולים מ' פעמים ח' אבל ה. ה"עולים כ' פעמים ה' והנה ה. ד" אחם"ש
שהם יעידו על שני מיני העבור כלומר לשתי צורות מתחלפות ] 'ח) ['ה(ומן ' ה מן ה"נגל

במעט עניין ומתדמות ברוב ענייניהם והשמוש משתף ביניהם ומערבם בתולדת לעשות פרי 
שר מזריע טרם התחתון המתעבר יתדמה התולדת לתחתון בעל מתדמה להם ואם העליון המע

ה הנבואה והתחייב להיות חמר "ה מפני שהיא חשק"ה והיא חו"ה או אש"הנקב ששמו נקב
עליון כובש ומצייר עצמו במקומו מתחת ונשרש ונעשה דפוס לבא אחריו והיה חותם בדמותו 

ומנשקו ונדבק בו וגם מתחבר בצלמו בולט ובהגיע חמר התחתון עליו ומתקשר בו ומחבקו 
ה נעשה "ה בז"ב בדמות לפיד בלפיד וברק בברק ובזק בבזק ומתכשפים ז"י וער"עמו שת

ח וביד "ח זה פת"ח וכשזה פת"ח זה פת"התחתון חותם שקוע והיה פתחו פתוח והוא כשזה פת
ים י מצייר כל ציוריו שתי וערב ואם הפעולה מתהפכת בין שני המזריע"ח כשפנ"שניהם לפת

ה ואדם לא זכר את "ש חי"ר אי"יכבוש חמר התחתון את העליון ויהיו שמות הנוצר ארבעה זכ
האיש המסכן ההוא וכפי התולדת בין שניהם כן תולדת הנבואה כשני עצמי החמר העליון 

  : והתחתון

ח "ר שממנו כ"י הכו"ע סוד חצ"ץ אינו מוליד וכן מי שאינו יוד"ה כח"ודע כי מי שאינו יור
ד "ה שהם בכמות ארבעים יום ג"ם שנ"ר שמערב כח היוצר עם כח היצור עד ארבעי"הציו

ם ושמו "ג שלד"ת והם חתומים עם ת"ש עם דמ"והם סוד הזרע העליון והתחתון בחבור גל
מתפשטת אל שלשה ראשים כבד לב מח וסוד ' ת'ש'ר' ם'ל'כ' ד'ג'ר והסוד בשלשתם ב"בכ

פ וכלל "הרי מ' ו שהם פ"הרי י' פעמים ח' ו שאמרתי בכמ' שהוא מ' הרי ח' פעמים ד' הנותר ב



ב והרמז ונתתי "י וער"חתומה שת' עד י' ע מן א"ת זר"ח שכב"ת והנה מפת"מספר או עילה ח
פ שמו והבן מזה כי שני שינים של תפילין שני דברים הם והם "מפתח בין דויד על שכמו מ

ד "ת בשם טוטפת כ"ט ופ" טח לפתוח פתחיו שהם"ם מפת"ר השמים גם יש ב"שמרים שע
ן ורחמתי את "ת פתוחי חותם ווהשתכל באלה השמות ותבין דברי כולם וחנתי את אשר אח"פ

  : ם א שה א יש"אשר ארח

  : ח וה ר כן

  : נ קבה ח יה

  : ם דא

  : ב כ ר

  : ג ל ש

  : ד מ ת

 ן שהם"ת נקראות עד"הנה אלה כולם ארכם ורחבם שווים ודע כי מספר עשר נקודות קשורו
ם ואלה במקום תשע נקודות לכל שלשת המינים של שלשת מעלות החשבון הראשונות "עדי

ק שהם שלשה ראשים ומדריגותיהם ארבעה ראשים "ונשארו מהם אי. ץ"שהכלל שלהם טצ
  : בדרך זו

  : ת הנך"דמ, ם"ש וס"גל, ן"ר זע"בכ, ף"ק חפ"אי

  :  פ ףא י ק ח. הנה ארבעה מינים וזה סדרן הראוי להודיע במקום זה

  : ב כ ר ז ע ן

  : ג ל ש ו ס ם

  : ד מ ת ה נ ך

  : ט

  : צ

  : ץ

ע לפי סוד מעשה מרכבה אשר הם "ת זר"הנה אלה המספרים כולם כוללים חמש פעמים שכב
אדם שעל הכסא הם ארבעה מינים שהם אדם אריה שור נשר ודמות פניהם פני אדם ועם 

וסוד חמש מחשבות בסוד . חמשה שכוללים חמש מחשבות מתחלפות עם חמש שכנגדם
ספירות בדמות מספר חמש אצבעות שכנגד חמש ונשקלים בשתי ידים בסוד כף זכות וכף 

והמחשבות עם הפכיהם נודעות מחמשת שמות צורות אנשי המרכבה . חובה ימין ושמאל
מהיר . מדבר, פוסק, שותק, מל, ים הפכיות ועל כן חשמל חשהמערכה עם הרוכב שמדותיו שת



מלכות החכמים ומלכות . הם ארבעה מלכיות, נשר, שור, אריה, אבל אדם, עליון תחתון, פוסק
  : העשירים אדם ושור מלכות הגבורים ומלכות המתגאים אריה ונשר

ר והתכסה אמנם מי שכבר נפרד מארבע מלכיות והשיג כנגדם סוד ארבע פרשיות והתכת
  : ם אלהים"ב כבד נקרא אליה"ח ול"בתוכם ונעשה להם מ

והוא הנביא היושב על כסא יי בשלמה ומשה ואברהם ואהרן שנכתרו הם והדומים להם בכתר 
המילה וגלו העטרה ופרסמו מלכות היהדות ובכתר התורה במשה ובכתר כהונה באהרן ובכתר 

 ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם מלכות העשר והממשלה בשלמה ועל האיש הזה נאמר
עליו מלמעלה והוא בדמותו מתדמה לו ומראהו הוא מראה דמות כבוד יי ורואה עצמו 
באספקלריאה המאירה לעינים וללב ושמה אורים ותומים פנימים כי החיצונים גם כן כך שמם 

  : אך הם אספקלריאה שאינה מאירה

והוא שהשיג . ה"ה ואל"כי אם מי שהשיג אלודע זה והבינהו מאד וההבדל שביניהם לא יכירו 
וידע שהוא הויה בכל והיה בלב ויתגלה . ה"ה והבינ"ידיעת השם המשולש המיוחד על החכמ

והוא תוך הכל ואמצע הכל ושרש הכל וכולל הכל והוא בכל וענפיו . ממנו שהוא כבר בלב
ה "גם רפ' ג ש"שמו דוסימנו נקודה אחת בדגש בלב האות ועל כן . ואמיריו ופירותיו הם הכל

ה והנה שניהם "רפה כולל בח. א כולל כלל הספירות בארבע אותיות"ג ב"דגש מצד היותו ד
ודמות . 'ט'ז'ה'ג'י והיא המלה הראשונה ונולדה מחמש ספירות הנפרדות שהם א"ה וסודם יה"כ

מו א לבדו כ"והוא בנקודתו בדמות מפיק הנמצא עם ה. ר מקיף"ץ שסודו כדו"שניהם דמות קמ
  : ויגבה יי צבאות במשפט

והנה רפה קו למעלה וחירק נקודה למטה ושניהם מתדמים בהתחבר אלה כמו אלה וסימנם 
' ו'ע'ת'ת' ח'ם והוא המספר העומד בכל שנה כנגד סימן ד"ד חלקי"כי רמזם ד. ודעם' ד'ד'ח'פ'ק

ד מעיקרי ת וזה העניין והדומה לו הוא עיקר גדול מא"שעו' ם ח"ימי' שסודם בגימטריא ד
  : הקבלה ומידיעת ראשי פרקים מנתיבותיה יבין מי שהוא חכם ומבין מדעתו שרשיה ועיקריה

ודע אתה האיש המשכיל המקובל אם תרצה להיותך מכלל השלמים האוהבים את הבורא 
השתדל בכל יכולתך לדעתו ולהשיגו ולהכירו מכל צד שאפשר לך על . שבראם אהבה אמיתית
  : אצלו כאשר אהבזה ואז תהיה עבודתך 

וכבר הודעתיך הדעות הנמשכות אחר אהבתו שהן על צורות דומות לשלשת צורות כחות 
כח הצומח אשר בכבד וכח החיים אשר בלב וכח השכל אשר במח וכן הלמוד , שהם. האדם

תלמוד תורה בידיעת ' מביא את הלומד לאהוב את קונו לפי צורך כח הצמיחה הוא הנק
ליו לידי אהבה אלהית מוגברת הוא הדומה לחיים והוא חקירת חכמת המעשים והמביא את בע

השם בפעולותיו מצד פעולותיו בעצמם כחי המביט פניו באמצעות זוהר החרב ורואה עצמו 
אבל הלמוד המביא את אדוניו לידי אהבה אלוהית והיא החקירה . וצורתו במעט מן הזכות

' ועד י' יעת עניין עשר ספירות אשר מן אב אותיות התורה אחר יד"והעיון בשמו באמצעות כ
והם עם צורותיהם נקראות אספקלריאה . יהיו נכללים כל הבאים אחריהם כי הם נשפעים מהם

והמביט בהם בצורותיהם ימצא . המאירה כי בהם נחתמו כל הצורות בעלי הזיו והזוהר החזק
עומדים כנגדה ואז סתריהם וידבר בם וידברו בו והם כמו המראה שאדם רואה כל ציורי ה

וכמו שזה הרואה במראה אם לא יפקח עיניו לעיין בה יפה יפה . יראה הפרטים והכללים כולם
עד שיוכל לדין ולומר על דרך משל והוא מביט בה פלוני עובר ומראה פניו כך ומלבושו כך 

ן וסוסו שרוכב עליו כך ובידו כך וכך והוא הולך לצד פלוני וכיוצא בזה בשאר להבדיל בי
הנה לא ישלם דעתו כן מי שלא יחשוב ולא יפקח עיני מחשבתו כפי הראוי . הדברים הנראים



לפקחם לא יראה דבר מידיעת השם ואם יפקח המשכיל החכם המקובל את עיני לבו שהם 
מחשבותיו ולא יראה דבר ידע ויבין כי מונע יש לו מעצמו או מזולתו פנימי או חיצון והוא 

  : ויסירנו אם יוכל ויהיה כמי שמסיר מונע הראות שבין הרואה והנראההמחשיך אור עיני לבו 

  : ודע כי כלי הנבואה אלה

  : א ב ג ד ה ו ז ח ט י

  : י ט ח ז ו ה ד ג ב א

ת "ד אותיות הנקראות עשר ספירות בלימה וזו היא עדותן בעצמם שהן ספירו"הנה אלה יו
ז "ל שני חלקים מוכרחים שהם כה א"והוא שהן נחלקות לפי המספר המחברם כולם שהוא נ

ז כחות מיני בני אדם משונים לפי צירוף המוח הלב והכבד כמו שאמרתי למעלה "ח וסודם כ"כ
כי מפני היותם נפרדים לו יקבלו חלוקה שווה אבל ישאר אחת יותר מזה על . בחלוק צירופיהם

חות האיברים ז במספר מיני בני אדם המשונים מזה אל זה בשלשת כ"זה ויהיה זה החלק כ
ח כמספר כחות כל אחד ואחד מן "ויהיה זה החלק השני כ. הראשים השלשה הנזכרים

ויהיה זה . ובה"ף ח"כות ומספר הכחות כ"ף ז"ויהיה מספר המינים המשונים כ' האיברים הנז
והאיש . כי המין כללי וקיים אינינו מקבל הויה ולא הפסד. מפני ההבדל שבין במין והאיש

קיים אבל מקבל הויה והפסד כמשפט כל כח וכח הנשוא על איש ואיש מאישי כל פרטי ואיננו 
ר עדות ראשונה על כללם לפי מספר המרובע של כולם יחד על דרך תכלית "ואמנם המספ. מין

ם אשר ישמרו את שבתותי והם "התחברותם אחד אחד מרובע זה עם זה והוא סוד הסריסי
ע אשר הוא שקראוה השגתו "השוכנת על הרקיה "ה בכח שכינ"ה בכל שפ"שטעונין צריפ

ואמנם כשתמנה בחשבון המרובע . ומשה נגש אל הערפל אשר שם האלהים, ה ורמזו"ערפל
  : ן ודעם"וכללם נו. ת"ו יעלה ספירו"ח יעלה תשנ"ז פעמים כ"כ

והעליונים ישרים שוכנים בארמון המח והתחתונים הפוכים שוכנים בהיכל הקדש המכוון 
והעליונים נחלקים לארבעה חלקים ושכינתם בארבעה בתים קשורים זה . לבבאמצע תוך ה

ו ועם התהפכות צירוף "של עצמם תשס' ו עם י"בזה בסוד תפילין של ראש והוא כי תשנ
ד "ת יו"ת שלמו"א בכולם הם תשעו וסודם שעו"ב עם ב"תיבותיהם חמש כנגד חמש בצירוף א

והם ארבעה מיני . ק צדק תרדוף למען תחיהק והרמז עליהם צד"ת וכל חלק מהם צד"ספירו
  : והתחתונים ארבעה מורכבים יחד במקום אחד בסוד תפילין של יד. צדק

יעלו המספרים של כל צירוף ' י' ח' ו' ד' ב' ט' ז' ה' ג' א, ודע כי כשתצרפם חמש חמש כאלה
פעמים ' הם כלומר "ויהיה מספר אותיותיהם כמספר כהני. ם"כ ויהיה סודו כני"כללי מהם ק

כ גם כן "חבר אליהם השניים שהם הזוגות מצורפים שהם תש. כ"ר והכל תש"כ עולה ת"ק
ת "אמ' ו שהוא החותם והנם כוללים האמת והצדק וכן כת"ת כמספר רבוע יה"ויעלה הכל אמ

  : ח וצדק משמים נשקף"ץ תצמ"מאר

שר להשתבש ואחר שהקדמתי לך כל אלו ההקדמות אני רוצה להוציא מלבך כל מבוכה שאפ
בה דעת כל חכם השואל למה נברא האדם ולמה נתנה תורה וכל מה שיעדתיך עליו שיודע 

ואומר שאם קבלת מדברי התאמתות זו הדרך בטלו כל אלו . עניינו מזה החבור בקצור
השאלות ונגלה לך אמיתתם מיד בלי ספק ואם קראת ספרי זולתי וספרי והרבית לקרא חבורי 

 מסופק אם דברי בו הם אמת או שקר נעדרו גם כן כל שאילותיך כי זה פעמים רבות ועודך
ואם כן נשאר לאמת עניין זה למי שקרא חבורי זה . אתה בלתי ראוי לתשובה עליהם בשום צד



לבד בעניין הקבלה והשיג היות דברי בו אמת אבל עם כל זה נעלמו ממנו תשובות אלו הטענות 
  : וי לגלותו ולא לזולתוושמח למצוא דרך לגלוים ולו העניין רא

דע כי זאת הצורה . ו כראוי"ועתה פקח עיניך וראה ואזניך תפקחנה ולכך ישכיל הכל בעה
א כי "ס וזה פל"וצורתה צורת לב הדם השוכן אמצע הגוף ודמותה דמות פל' פעמים ל' כללה ב

אה למדין שבתוך מלת קללה ומסוד ושטעם קנה העולים למעלה דרך הצואר מראש הרי' הם ב
  : עד סוף הראש תכיר מהות הלב הדומה לסמך

ותדע שסודו תאומים עם מאזנים ועם דלי כי הוא מקבל שפע משלשתם ודומה צורתו לצורת 
כל אחד מהם וכמו שהם מולדים רוח כך הוא מלא משלשת מיני רוח ועל כן הוא ראשית 

והשנית היא . בעושלשת רוחותיו האחת מהם למטה מן הט. החיים והדם החיוני ספון בתוכו
ומפני שמוש המזלות . כי כן סדר שלשת המזלות הנזכרות. הטבע והשלישית למעלה מן הטבע

עם הכוכבים היו אלו מסודרים בלב שהוא לב בנפש כמלך במלחמה על דרך סדר אלוהי מופלג 
  : ושמע רמזי סדריו

ב "לגל ליומפני שהם נחלקים בג. דע כי המזלות הם שנים עשר למספר שבטי בני ישראל
מזלות יתחלקו כולם ' תקופות השנה של השמש ג' חלקים והיסודות ארבע ויש לכל תקופה מד

  : בחלוק הנזכר

יש , ו אני"ת נופלת בראש נקודתו הראשונה וסודו תה"י מפני שתקופת טב"והתחלתם בגד
 .ו"בם תה, ו"תם בה, וסודו. ז"והתקופה השלישית לה כנגדה היא של תמו. איש מין, מאין

לאריכות זמן החשך . מכשף והיה טבת סוף וקץ בנקודה שבה נשלם כסלו, תלי, וסוד תם
והנה מנקודת ראש גדי יהי אור הנמצא . ולקצור זמן האור שהוא תלוי על הפכיות היום והלילה

מחודש מן החשך לפי סוד שיעור קומה המשוער על קו היום ועל קו הלילה ומשם מתחדשים 
  : חוזרים המים לדם שהוא רוח שממנו נבראוההויה וההפסד ולפיכך 

כי כזה . ב עתים של לילה"ב עתים של יום ובי"וכזה יקרה גם כן בכל יום ולילה שבעולם בי
והיה ' ו'אל ו' ו'ואמנם בשניהם יחד נחלקים מן ו. 'ג'אל ג' ג'וכזה מן ג' ג'אל ג' ג'נחלקים מן ג

ם אל "וגלגולם מן א. ם"שסודם א' ד'ט'א'ו' י'ג'ז'ב בגלגול א"ב אל א"חלוק זה המהלך מן א
ל "ל אל ג"ל ג"יום והיה זה הסוד התהפכות הכל מן ג' יום אל ל' ם תמיד וכן הגלגול מן ל"א
ל לפי קשר הכחות מזה לזה ולפי התהפכותם מזה עם זה בצורת גלגולם התנועות הסבוביות "ג

 ועם דלי לקשור הרוח תוך י עם שבתי"י אל גד"שהם סבות ההויה וההפסד והיה הגלגול מן גד
ש 'ר'ל ג'ב ס'ב'נ ת'מ'ח ש'עם קבוץ האש והמים וכבר נודע שהשמוש בלו זה סימנו א. העפר

ואמנם יתחייב על פי ראש התלי או על פי זנבו אשר סוד ראשו יתגלה בחלוף . מ'ע'צ ט'ר'ק
ילת ס על דרך חלופו מסוד א"ותדע סודו מן ח. והוא שם התאר, תשר מאה, ץ כזה"אבגית

כי . גם הם ראשית כל נס. שהם ראשית חלה. ר שהוא שם על מה שנקרא כנסת ישראל"השח
והוא דגל תאומים שהוא דגל משה ואהרן הוא אהרן . דגל מחנה הלוים נסע התוך המחנות

  : שני כרובים. ומשה הוא משה ואהרן תאמי צביה

, ם"ם שתי"שתי, תפיליןש קשר של "י ובהם רא"מ תל"ץ שסודו הזנב אכ'ש'ט'אך זנב התלי ע
' ש'צ'ע'שתן קרי ראשית הפסד יש ויש שתים שתים ט, אבן אבן, באים באים, י"י באמ"באמ

, שהם אישים אישים. ט כולל מחזור ימים"ט אלו על י"ואמנם היה מספר י. שם עליון כגגד
כוכבים הנזכרים בראשי תיבותיהם עולה ' ב מזלות עם ז"ם מיש מאין ומספר י"א שני"נ

  : א"ו ינד"ח וכפלו זנב"ט כי ט"ח על י"ב והוא הכולל כ"לתק



טוב בעיני מעתה אחר אלה העניינים שהודעתיך לגלות לך תכלית . ם כי טוב"א אלהי"ויר
במה שיעדתי לגלותו בטעמים נכונים על השאלות אשר ישאלם המשכיל המבין . כוונתי

 בכל דרכי הקבלה והם המקובל בהתחלת הקבלות לדעת תשובתם מפי החכם השלם המקובל
שאלה ראשונה היא ידיעת השם המפורש לפי . שזכרנום בכלל בראש זה החבור ואלו הן

. ודרכו עם התכליות. שאלה שנית מה הוא עניין כחו ופעולותיו בבריות הפרטיות. קבלתינו
שאלה שלישית מה הגמול והעונש המתחייבים מאתו לכל הראוי לגמלו בעדו עם זכרו 

  :  שכחתוולהענישו על

ועוד אלה תולדותיהם למה נברא . אלו הם שלש שאלות ראשונות נקשרות זו בזו בידיעת השם
ולמה נתנה לו אחר שנברא תורה . האדם בזאת הצורה השכלית האלוהית בעולם השפל הזה

ולמה נתנה לאומה זו שלנו המיוחדת משאר אומות בזמן מתן תורה . ומצוה בשני לוחות אבנים
  : ואילו הן תולדות השאלות הראשונות השלש וגם הם שלש. מדברוובהר סיני וב

ואין ספק שיש שם עוד שאלות אחרות רבות וכולם חוזרות אל אלו הששה שרשים שהם 
כאשר האחד והענפים שרשים הם לענפים הבאים אחריהם . שלשה ראשים ושלשה ענפים

והשלשה ענפים הם לאחד ולשנים . והם שרש כל הזוגות. שורש כל מספר והשנים ענפים לו
ולפיכך כשאגלה לך אלה השלשה ראשים עם . והם שרש כל הנפרדים וגה דרך כל המציאות

טעמיהם גם השלשה ענפים עם טעמיהם מהם תוכל להוציא שאר טעמי השאלות הבאים 
 האחד שהוא הראשון מספיק לכל חכם שלם כי הוא שרש ודע באמת כי הטעם. אחריהם

  : השרשים כולם

  : ועתה ישראל בר

  : ישראל

דע כי אני מגלה לך סוד ידיעת השם המפורש מה היא על פי השם המפורש בעצמו ואומר 
שהתורה התמימה מגלה זאת הידיעה לכל אחד ואחד מבני ישראל המשכילים באמיתת השם 

י ראשית כל המציאות היא המחשבה והמחשבה היא המחייבת כל והוא כי כאשר ראה השם כ
  : התולדות ותכלית כל התולדות היא ראשית כל התולדות המתחדשות

' רצה השם להתחיל מן התורה באות ב. והיתה ראשית כל חכמה ובינה ודעת מחשבת התורה
. ת מימינותד אותיו"והיו י. ובמלת בראשית ובפסוק ראשון נחלק חצי לימין עם חצי לשמאל

והיה . והנה סוד עשר ספירות חמש כנגד חמש מספר עשר אצבעות. ד אותיות משמאילות"גם י
וזה . ם הכתובים בשני לחות אבנים"ת הדברי"ד בסוד עשר"ד כנגד י"סודם מן הצד האחד י

ו כפלם בעבור "ו והכל קי"הרי י' פעמים ד' ד' הרי ק' פעמים י' תדעהו מחשבון המרובע י
ה והם "ר תור"ב הוא סוד דבר יי שהוא עשרים וששה שהוא כת"שני הנה רלהחשבון ה

  : ם הרמוז למעלה"ת הדברי"עשר

ה ואם הם "ה וקלל"ו וסודם ברכ"ו וקצ"ד בחשבון מרובע הם קצ"ד עם י"עוד סוד שני י
ם "י הש"ותדע איך חבר השם בחצ. ל"ת עם ישרא"חבר סוד בראשי. ה הם"ה חמש"חמש

ש ותכיר שמשם נבראו האיש והאשה הנקראים זכר ונקבה והם אדם " האי"ש בריר"י הא"ריר
וחוה שכל התולדות בם נחתמו מאז ועד היום וכן יהיה תמיד כל עת שהעולם הזה קיים וכך 
צריך שתחלק כל פסוקי התורה ואותיותיה ותיבותיה על פי השם המפורש הנחלק בשתי הידים 

ותשאל ותאמר ואיך אמרת לנו כי זה השם .  כחוגם ידו. כי כן סוד האות הראשונה יוד ויד
והנה יוסף ונקודו ' הנכבד אין שתוף בינו ובין שם זולתו והנה כמה וכמה שמות מתחילין מן י



ומה יורה יוד שלו יותר מיוד של יהודה וכמה . חלם גם ישראל גם יהודה זה חירק וזה שוא
 בשבעים לשונות מהם יודי שמות גם שמות אנשי האומות וכיוצא בהם אלפים ורבבות. אחרים

ואם כן במה יחרת לנו יוד של השם האחד או של השני או . ומהם יודי פעולות ומהם יודי מלות
  : של השלישי כי הם לפי מה שכבר הודעתנו שלשה שמות מיוחדים

דע כי שאלותיך אלה הם שאלות מופלאות ראויות לכל חכם ונביא לשמעם ולקבלם ממך 
שובה נצחת אחת או שתים או שלש כדי להסיר מלבך כל מבוכה בשאלות בשמחה וצריכות ת

  : אלו לפי מה שיעדנו לגלות בזה מידיעת השם בשם

י מהן ומספרן "בהן נבראו כל הבריות והנה אהו, ב אותיות נכתבות"דע כי כ. תשובה ראשונה
ר בפיהו ב אותיות נבטאות בהן נתלו דברי כל מדב"גם כ. כמספר כולן כמו שאמרנו למעלה

ואם כן הנכתבות שכבר התחלפו ציורי הכתיבות . בלשונו והם שוות בטבע לכל חי מדבר
. חלופים רבים משונים מהם קרובים להדמות כעגולות העבריות למרובעות והדומים להם

ומהם רחוקים מאד מן הדמיון בקבלות הרוחק עד שנהפכו הפוך גמור והיתה כתיבת אות 
וזאת מתחלק מטור הולך לאחור . כתיבתנו וכתיבת ישמעאליםמתחלת מטור הולך לפנים כ

וכבר קרה זה לנו עמהם . כי זה שלנו מראש לסוף ושלהם מסוף לראש. ככתב יווני וכתב לועזי
וזה . ואצלם להפך כי היום קודם ללילה. והוא בהיות אצלינו הלילה קודם ליום. בזולת הכתב

יום ולחשך קרא לילה ועוד הוסיפה לומר רמזה תורה בשניהם באמרה ויקרא אלהים לאור 
והם . וזאת היא תקותינו עוד היום שאנו בחשך הגלות ובערבו. ויהי ערב ויהי בקר יום אחד

ועוד יתהפך הדבר בצאתינו אנחנו מחשך הגלות הזה אל האור . באור העולם הזה וביומו
 יאיר לנו בחשיכה ומערבי הגופניות אל בקרי הנפשיות ולילה כיום. העולם הבא לעתיד לבא

  : כאורה

ונאמר שהן . ב אותיות הנחשבות בהן אמיתת התשובות הערבות לכל חכמי הישיבות"ואמנם כ
וזה כי בעל לשון . ב אותיות שנכללה בהן לשונו"שוות לכל מדבר וחושב בלבו על פי צירוף כ

וכן שאר ' ועם ר' עם פ' אותיות שהם יחד ס' ר מורכב מג"הקדש יחשוב בשם הספר שהוא ספ
מי שאינו מכיר אותיות כך יחשוב וגם כך ידבר בפיו כשיוציא במבטאו ' ואפי. מחשבותיו כולן

פ שלא ידע לומר באיזה אותיות הזכיר זה ולא איך חשבו באותיות כי לא "מה שחשבו בלבו אע
ידע מהותם אבל החכם השומעם כבר ידעם גם יכתבם בספר בדמות מה שהוציאם זה בפיו 

ובעל . ואז נאמר שנעלם מן החושב המדבר מה שלא נעלם מן השומע. ם בלבווכאשר צייר
לפי כתיבתינו וקרא שם ' ועם י' ועם ט' עם ר' לשון יון יאמר כי שם הספר כרטי והרי חבר כ

או אמור שהנחשב והנדבר והנכתב הוא כרת או כרט פלא יוד כי נלך בשאר . הספר ככה
 לא לפי דעת בעלי הקבלה מצד אחד אבל מצד אחד לשונות אחר ההברה לפי שאר הדעות אבל

וכן לשון יון עוד ביבליאו על שם הביבלא על עניין . ובעל לשון לעז יאמר קרטא או ליברו. כן
בבל שקורין בבילוניאה כי שם בלל יי שפת כל הארץ וכן בשאר לשונות על דרך משל כי הכל 

ב אותיות "נבטא ולא הנחשב כי אם כב אותיות ועל צירופיהם ואין הנכתב ולא ה"תלוי על כ
נאמר לך . ואחר שביארנו זה והתאמת תכלית ההתאמתות והתבאר תכלית הביאור. מצורפות

ד "להודיע בהם העולם הבא נברא ביו' ב' אותיות ונחלקו עוד ב' י שהם ד"כי אותיות אהו
  : ד ארבעתם שם אחד"א הם הם אותיות מיוחדות להיותם יח"והעולם הזה נברא בה

והיה . והיה שם האות הראשונה אלף ושם השניה הא ושם השלישית וו ושם הרביעית יוד 
ועוד היה המספר אחד מצד אחד גם אלף . ד"ו', ו', א, פ"י ל"הנוסף הנעלם על הנגלה מן אהו

וכן עוד עשרת . וחמש מאות וחמשים וחמשה אלפים ושש מאות וששים וששה. מצד אחד
. ים ועשרה מאות שהם אלף אחד ועשרה עשרות שהם מאהרבבות ורבבה שהיא עשרת אלפ
ועליהם התגלגלו כל הסופרים ספירות וכל הנספרים וכל . ועשרה אחדים שהם עשרה אחד



ב במספרם ורחבם "מספרים והיו אם כן ארבעה ראשים לכל עניין ועניין אדם והיה ארכם כ
וסוד . ש"דם הראשונים הראוהיה סו. 'ק, ו"ל, ה"כ', ד ומצד עצמם היה א"ב היה קפ"מצד כ

ונאמר אחר זה שהתחייב מזה לפי סתרי הקבלה . ד"ל וכב"ד שניים היו בסודם ק"ת כב"כ
בם הנראה מצד צורתם ומצד מספרם כאלה לפי ' שאלו ארבע אותיות שהם מתחילות מאות א

  : הראשונה וכאלה לפי האחרונה וכאלה לפי האמצעים השנים החתומים פה

  : א י

  : אלף יוד

  :  וה

  : אחד עשרה

  : הא וו

  : חמשה ששה

ה כוללת כל הצורות השמות כי יש בצורתה דמות אדם "ההוראה לפי צורתם היא שהראשונ
ומצד היותה דמות אדם משולש משלשת עולמות מורה על מה . ותבנית ארך ורחב ועמק

ם שמורות השאר כולן עמה כי כולן ראש ותוך וסוף וכן היא לבדה ראש ותוך וסוף והאד
  : המיוחד הוא ראשית המציאות והוא אמצעי למציאות ותכלית המציאות

. והנזכרת לפי נפשו והנחשבת לפי שכלו. הנכנסת לפי דמות גוף האדם' וזו הוראת צורת א
באמצע התיבה נגלה ' א. בראש התיבה נראה תמיד בגוף שהוא ראשון' ולפיכך בלשוננו א

ואלה העדים אנכי קראתי . יבה נעלם תמידבסוף הת' א. ופעם נסתר בדבור הדומה לנפש
  : ואקרא

. סימן לכל דבר מדבר בעד עצמו לכל פעל שעתיד לפעול אותו אומר אלך אוכל כולם' והנה א
ואם הוא ראשית כל לדבר מורה שהוא נמצא ואין לו . והנה מורה המדבר על עצמו שהוא נמצא

ו הכל גם כן כלומר שהגוף השלם בעלת גוף שלם הנ' ומצד היות א. סיבה המציאתו והוא הכל
והאחרונה שצורתה כנקודה גם היא התחלה לכל הגופים . הוא המקבץ תחתיו כל חלקי עולם

וצורת האמצעית האחת מורה על כל הצורות הנקביות . והנה היא הכל גם כן. וראשיתם
המקבלות העיבור כלומר על כל השרשים שענפיהם ופירותיהם בהם והם כל מקבלי שפע 

וצורת האמצעית השנית מורה על כל הצורות הזכריות הנותנות העיבור . ילות מזולתםואצ
והראשונה מהם צורת וולד בבטנה על . כלומר נוטעי השרשים היולדים כי היא צורת המוליד

והשנית צורת עמוד לה כי המשפיע מוריד שפעו . אם ותולדת תוכה, כן היא בעלת שתי צורות
  : חו בנצוץ השמשדרך העמוד בצנור מוציא כ

. ברוב המקומות היא סימן זכר בסופי התיבות' וגם ו. ברוב המקומות היא סימן נקבה' והנה ה
ויש עוד בצורותיהם פרטים אחרים אין קץ להם ילאו הסופרים . כגון שמו שמה ודומיהם

כי יש בכל . לכתבם וייגעו הלבבות בשמוע האזנים אריכותם ובראות העינים רחבם ועמקם
אבל זה הכלל המועט שזכרנו . בקוצו של יוד תלי תלים של הלכות' ה ונקודה מהם ואפינקוד

מהם היה בדמות התחלה לבוא בה אל מקדשי אל בצורות הקדושות הטהורות אשר האותיות 



ואמנם חוברו אלו הארבע . ואם לא יורונו אותיות ענייני הברית מי יורם לנו. מגידות ענייניהם
  : דמותם אל כללי הבריות כולןהנזכרות לרמז מפני ה

הם בתהליך הקרבה זה לזה ' עם ו' לפי סדרם הם בתהליך הרוחק זה מזה אבל ה' עם י' והנה א
אבל העיקר בזה כולו הוא עניין הוראת מה שבין האדם שהוא . ואלה הם קצוות המציאות כולו

 וגדול ומעולה ובין הבורא יתברך שהוא ראשית הכל. כלומר עולם קטן כולל הכל' בצורת י
ועניין זה הוא הוראה שאדם זה הוא בתכלית הרוחק מהשם מצד ' וכולל הכל בצורת א. מהכל

כמו ' אל ו' וקירוב ה' מן א' וזהו הוראת ריחוק י. והוא בתהליך הקרבה לשם מצד אחד. אחד
וכן . שהם סוף וראש. כגון אלף אחד. ועוד עניין מופלא בשמותיהם ובמספריהם. שרמזנו בם

ואולי תקשה ותאמר מה לנו מאלו האותיות ומהוראתם . וכן הא חמשה עם וו ששה. וד עשרהי
ונביא עליהם כמה . והנה נוציא כמה אלפים דרכים מן האחרים כולם. יותר מן השאר כולן

ואמנם התחבולות האלוהיות באותיות צריך להודיע מהם בתחילה שעם היות . ראיות אמיתיות
ם כל הברה ועם כל צורה ראוי לומר שאין אות אחרת ראויה נמצא אם כל מספר וע' א

. להשימה שם לשם בלעדיה מזה מצד הכולל יחד עליונות הצורה והשם והמספר עם כל השאר
א או "א אחרונה היא ד"ה וגם ידענו כי ה"ה מצאנוה בשם אהי"פ שלא מצאנוה בשם יהו"ואע

הכוונה על השגת הספירה הראשונה ואמנם לו מצאנוה בשם המיוחד היינו אומרים כי . ד"א
ידענו מיד כי תכלית הכוונה במציאות האדם ' אבל במוצאנו ראש השם י. מורה עליה' אשר א

כלומר קהלת דבר ' לפי צורתה וכמוה לפי שמה י' היא בהשיגו עצמו ומהותו שהיא בצורת י
א מקהיל הכל כי האדם השלם הו. שר אל' שסודו כנסת י. והוא סוד כנסת ישראל. מקהל הכל

והעיקר מהכל עשר נפשות לפי קבוץ עשר ספירות בספירת השכינה . ונקרא קהלת יעקב
. וצדקה בלשון נקבה. שהיא הנקבה המתעברת ומקבלת הכל מידי הכל ושמה צדק בלשון זכר

  : וצדקה תציל ממות

  : ועוד תדע בכלל תשובה נצחת כללית על כל שאלה מאלו השלש שזכרנו והיא זאת

כל שם דין הוא לבקש לו גזירה ויש לו על כל פנים אלא שיש מהם גזירות ידועות מפני דע כי 
. ויש מהם גזירות בלתי ידועות מפני שאינן נמצאות בשום מקום. שנמצאות בכלל הספרים

והידועות התפרסמו ואין מקשה עליהם כשם אדם שנגזר מן אדמה וקין מן קניתי ושת מן שת 
ואברהם מן אב המון גוים ויצחק מן צחק ויעקב מן עקב ומן . ן נפלגהלי ונח מן ינחמנו ופלג מ

ומשה כי מן המים . וישראל מן שרית עם אלהים ועם אנשים ותוכל והן השבטים. ויעקבני
  : משיתהו

ואמנם נודעה גזרתם . ויש נגזרות נעלמות ומן הנגזרות הנעלמות שם יהוה ושם אהיה
 י ולזה מן היה ושניהם יורו על הויה אלא שזה מורה למקובלים והיא באמת גזרה לזה מן הוה

על הויה שהיא הוה תמידית נצחית בהיות היוד היא המקבלת החדוש בהויה הקדומה הנמצאת 
וגם מורה הוא בעצמו על הויה עתידה להיות בסוד יפורש כי כן סוד שם המפורש י שלם 

. באמרו יי עמכם בהיותכם עמווהשני מורה על עתיד בעצמו שיהיה עם מי שיהיה עמו . יפורש
  : וכבר רמזנוהו למעלה

נקודות תחת נקודה האות נקודה קדמה במציאות הפרטית לפי הנכתב לשתי ' והנקוד בראשון ב
או אמר על שתי . והשנית רמז לשכל, הנקודות הרוחניות המניעות את זאת האחת רמז לנפש

 שבכבד היא הגופנית היא הרוחות החיה והמדברת שהכל כוונה אחת המניעות את הנפש
. ונאמר כי הדם הוא בנפש יכפר. ועליה נאמר כי הדם הוא הנפש. הצומחת והניזונת והמתאוה

של שם ורוחותיה מניעות אותה ואינן גופים כמוה ועל כן הורו על מציאות ולא הורו ' והיא י
 ראש למעלה מורה על היותה חמר בעל צורה כי יש לה צורת ראש וצורת זנב' על גופים כי י



. אבל הנקודות אינם בעלות צורה כלל כדין כל נקודה נחשבת שאינה בעלת צורה. וזנב למטה
ואם לא נכתבו איך יורו על מציאות אבל צוירו . וכל מה שאינו חמר בעל צורה אינו גוף

  : פשוטות בתכלית הפשוטות להורות על מציאות בלתי בעל צורה

. ות מקובצות מורות על היות להתחלה שלש סגולותתחתיה סגול והם שלש נקוד' ואמנם א
ואשר . מורה עליה' ושלשתם יחד מניעות המחשבה בכלל אשר א. והם החכמה והבינה והדעת

ובה ינצח כל ' אמרתי לך אחר הגזירות הוא שאגלהו פה והוא עיקר כל סתרי ידיעת השם ית
  : שלם לכל מקשה על עניין זה והוא זה

י הקדושים הנעלמים המפורשים הטבע המכתב והטבע המבטא "דע כי ארבע אותיות אהו
ובטבע המחשב אשר אלה השלשה מורים על מערכות אותיות נבדלות בשלשה מינים אלה 

ב למחשב כולם דומין לשלשת מיני "ב למבטא כ"ב למכתב כ"מאלה והם בסימנים משולשים כ
. י בדמות הנכתבות"אהולצומחת חתומים עליה אותיות . לצומחת ולחיה ולמדברת. הנפשות

אותיות ' ולמדברת חתומים עליה ד. י בדמות הנטאות"אותיות אהו' ולחיה חתומים עליה ד
  : י בדמות הנחשבות"אהו

ה "ה והי"וזהו סוד שלשה שמות הקדש המורים על יחוד השלוש ועל שלוש היחוד ברמז יהי
יוחדת ומשולשת ושם ואם כן אמר מעתה ששלשת הנפשות הן נפש אחת מ. ה והכל שווה"והו

זאת יוד הא ושם זאת יוד הא ושם זאת יוד הא רמז להן זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי 
ואם כן כאשר לא תתמה במצאך נפש צומחת באילן . לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת

וכן בעשבים וכן . התמר ובכל חלק מחלקיו ימצא כחה ויצמיחנו וכן באילן האתרוג ובחלקיו
כך ראוי . וכן באישים שבמין האדם ובחלקיהם.  בעלי חיים באישיהם ובחלקי גופיהםבמיני

שלא תתמה במוצאך אותיות השם מפוזרות בכל הדבור הנכתב בספרים כי בכל שם הם שם 
  : וכך תקיש מזה אל הנבטא והנחשב. וקדשי קדשים הם

וכבר הותרו הקושיות . הנה כבר התבאר זה תכלית הביאור לכל משכיל וזהו דעת כל נביא
כולן אחר זה והתבארו תשובות השאלות והתפרש סוד שם המפורש לפי מה שאפשר לכתבו 

  : בספר אבל הנעלם שאי אפשר לכתבו ימסר בקבלה מפה אל פה

י הקבלה ונגמרה דרך השאלה ואחר שביארתי לך מה היא ידיעת השם בשם ונשלמו טעמיה לפ
  : אשוב להודיעך בקצור דרך השאלה השנית. הראשונה

ואודיעך מה עניין כחו ופעולתו בבריות הפרטיות ודרכו עם הקבליות ואומר תחילה כי הכלל 
הוא קבוץ פרטים תחתיו ויש מהם ממינו כלומר שווים בצורה כמו ראובן ושמעון אשר צורתם 

וכן כל מין .  האנושי אשר צורת כולם צורה אחת כוללת כל מינהצורת אדם וכן כל שאר המין
והסוגים ידועים מהמינים שהם כללים יותר . ומין מהמינים זה עניינו עם אישיו הפרטיים

ואז . וכל איש ואיש מקובץ מחלקים מהם מתדמים ומהם בלתי מתדמים. כוללים מהמינים
  :  מחלקיויקרא האיש המקובץ מחלקיו כולם פרטי מהמין וכללי

אם כן יהיה כח השם הנכבד מתפשט לפי פעלו באיש איש מהמין זולת כחו בצורותיה אשר 
והכללי ממציא ומשפיע ושומר מתמיד מה . ודרכו עם הכלל כללי ועם הפרט פרטי. כולן אחת

  : והפרטי בפרטי כחלק בכל והכללי בכללי בכל בחלקים. שהמציא והשפיע

ם אשר הנשארים מהשמשים היא הנקראת "י עם אותיות בכל"וזה העניין הנמצא באותיות אהו
וסוד . י מתחלפות זו בזו"וידוע כי אותיות אהו. ת"משרתים והם לפעמים שרשים הם שנ



ם שהוא כולל הארבעה ראשים של האיברים פירשנוהו למעלה ואמרנו שהם משמשים "בכל
. ב"על התולדה והוא אגם חתום . ם"חתום על המקור מח הראש והוא א' והנה א. עם הקור

ומהם היות . ם"ואם ישמש עם המקור העליון יקרא א. ב"והסוד כשישמש עם המקור יקרא א
  : להורות בם על ההויה וההפסד ומן הנזכרים תבין הכל. ש"ן וא"ם תב"הכלי

עת אחר עת מן הכח אל . ותדע כי הכח האלהי מתפשט על אות ואות ופועל בו ומוציאו בכל עת
. וכל שכן בנחשבות. וכל שכן בנבטאות.  באותיות הנכתבות בסוד אורים ותמים'הפועל ואפי

וידעת הכל והפעל האלהיים מהם . מינים' הא למדת שכל האותיות הן אלוהיות נבואיות בג
  : בחן ומצא. ואם תשתדל להשיגם בפעל מושכל נבואי הרשות בידך. בקבלה

שג השלישית שהיא סוג גמול והעונש ואחר ביאור השאלה השנית במעט ממנה ומהראשונה תו
  : על יד השם

וזאת השאלה השלישית היא שאלה נכבדת ועמוקה מאד ולא ידעוה באמת כי אם הנביאים 
לבדם אבל מסרו סודותיה לחכמים השלמים בקבלה וכבר הרבו הדעות בהיעד אשר נשקעו 

והתעו רבים . הורבים טעו בדמיונם ב. בני אנשים גדולים בימה עד תהומותיו ואין מעלה
וכל זה גרם להם המשכם אחר דברים פשוטים . אחריהם ממי שכבר חשב לדעת האמת

וחסרון מאזני . בספרים ואחר מחשבות חכמים רבים קודמים מוסרי קבלות בלתי אמיתיות
  : שכל הביאם לחשוב מה שחשבו בשאלה זאת

 הדעות ולא להכריע ואני אין תכלית כוונתי לגלות סוד הגמול והעונש ומהותם לפי חלוק
ל זכרון שם המפורש "כי אם בעניין השם בלבד לפי זכרונו במכתב ובפה ובלב ר. ביניהם

בין לכלל . ואבאר מהו גמול המזכירו ומהו ענש השוכחו. ובאומתינו בלבד כי לא נמסר לזולתה
פ "ואע. כל האומה בין לקהל מקהילה בין לרבים מהם בין לאיש האחד היחיד המיוחד

ך לשתף עם זה קצת חלקים מחלקי ספר המאמרות של ההגיון וגם כללים אחרים שאצטר
מענייני הטבע ומחכמת הגלגל מפני ההנהגה העליונה לתחתונים אבל העניין האלוהי שבין אדם 
למקום על צד הגמול והעונש ממנו על דרך החכמה וממנו על דרך הקבלה הוא הכרחי לי לדבר 

ואומר תחילה כי מלת גמול בזה העניין שאנו בו מורה על שכר . בו כי זאת היא הכוונה בכלל
שהבטיח השם ליודעיו ולחושבי שמו חלף עבודתם אותו שעבדוהו העבודה שהוא חפץ בה 

דע את אלהי אביך ' יותר מכל העבודות האנושיות כי אין שום עבודה מעולה ממנה וכן כתי
והיא תקות כל נביא וכל חכם .  באהועבדהו להורות שזו היא העבודה המופלאה שאחר הידיעה

ואחריתה ותוחלתם וחלקם ותמורת כל טובם בשני העולמות וזכותם ותכלית שכרם הטוב 
והפרס האחרון להם הוא ידיעתם את השם כי ממנה ידעו שהגיעו בעולמם אל תכלית האחרונה 

  : בכוונת בריאת האדם

והחיוב והצער . פחיתות העונשואם כן תבין מזה כי לפי מעלת הגמול והשכר הטובים היא 
  : כלומר לפי גמול זכרון השם הוא עונש שכחת שמו. הגדול אשר אין פחיתות למטה ממנה

ואחר זה תדע באמת כי נתלו על השם המפורש הברכה והקללה והטוב והרע והחיים והמות 
הם והן הטוב והברכה והחיים והתורה מלאה מ. תמיד באות' ואל שלש מדות נמצאות מהשם ית

והנה שלשת ההעררים שכנגדם . והם הייעודים שיעדום הנביאים תמיד להולכים בדרכי השם
אין להם מציאות כי אם בכנוי שמות בלבד והם הרע והקללה והמות ואינם נמצאים כי אם 

  : במחשבה



שני . והחכם אמר בהגיון בספר המאמרות בשער השלישי כי המקבילות ארבעה מינים
והביא משלים על פירושם . והמחייבת והשוללת. וההערר והקניין. םהמצורפים ושני ההפכי

והמשל להערר ולקניין . המשל למצורפים הכפל והחצי והמשל להפכיים הטוב והרע. ואמר
זייד אינו יושב אלה הם דבריו . והמשל למחייבת ולשוללת אמרך זייד יושב. העיורון והראות

 וכל שכן בעניין הטוב והרע שקראם הפכיים .וכבר מצאנו מי שהקשה על מקצת אלו הדברים
פ שהביא ראיות נכונות לדבריו ואמנם המקשים לא הקשו עליו על דרך קראם "ואע. במשלו

' אבל הקשו עליו מצד ממציאם ואמרו שהשם ית. הטוב והרע הגופנים הנמצאים הערר וקניין
. ניין שקנהו הזוכהוהטוב הוא ק. ממציא הטוב כולו ואין הרע צריך לממציא כי הוא הערר

. ה ברא יצר הרע וקראו רע שנאמר כי יצר לב האדם רע מנעוריו"והמקובלים אמרו כי הקב
פ "ואין רע כנגד שלום ואע. ואמרו ברא תהו ושם מקומו ברע וברא בהו ושם מקומו בשלום

ואמרו על יצר הרע מכל מקום . שמצאנוהו כתוב יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא רע
  : יה אתימנ

וכל שכן לומר שיש שם בריה ' ואין ראוי להאמין שיש ברעה במציאות קדמונית בשם יתב
ואמנם מאמיני ההויות האומרים . בשום פנים' בלתי ברואה ממנו או בלתי מתחייבת ממנו יתב

  : ונשפעו' שלא נבראו כבר אומרים שנאצלו מאתו יתב

כי השכלים או ההויות לא אמר אחד מהם . כ על השכלים הנפרדים"וכך אמרו הפילוסופים ג
. ולא יקרא בשם בריה כי אם בעל חמר שקבל צורה קיימת או בלתי קיימת. שהם בעלי חמר

וכך מצאנו בתורה אומר . ובחמר הארץ וכל אשר בה. קימת בחמר השמים וכל אשר בה
רי ולא זכרה שום בריאה על דבר נעלם לגמ". בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ"

  : אבל הנסתרות הם למשכילים

ולפי אמונת . וכן מאמיני הנטיעות שקראום ספירות לא זכרו בם בריאה כי אם שפעים ואצילות
היות הזמן נברא בדעת בעלי החדוש אין אמיתות לזמן בפועל בלתי התנועה ואין תנועה אלא 

  : וכל שכן לפי אמונת הקדמות. לבעל חמר

בין מהרה שכל מציאות טוב לא יאמר רע אלא למה שהוא והמבין במהות הטוב ורע ידע וי
כשתשימם שני הפכים ואין בהכרח טוב ורע כי הטוב והרע נאמרים . נמצא בקצהו האחרון

והאמת והשקר נאמרים במיני המושכלות והברכה והקללה במפורסמות . במיני המפורסמות
ויש הפכים . בערך זה אל זהובלבבות מובנים ובמציאות משוערים . ובפיות נאמרים כולם. כ"ג

שיש ביניהם אמצעי והם שימנע הנושא משניהם במראה השחור והלבן שיש בניהם מראים 
ויש הפכים שאין ביניהם אמצעי מפני שלא ימצא . אמצעיים בקבלת והאדום והירוק ודומיהם

  : זהגוף אחד מיוחס אל נשיאותם מאחד מהם ריקם כמו גוף בעל חיים מבריאות וחולי וכיוצא ב

והדברים המיוחסים בשם טובה וברכה הם שימצאו רבים או מעטים כי הטובה בעשר רבויה 
. וכבר יהיו סבה לפי האנושות לתקן החיים הטובים עם העשר ולשמור הבריאות. ברכה גם כן

ואין ספק כי מי שיודע את השם שדבק בו הוא ישלים לו כל חפציו ויתקן לו כל ענייניו ולא 
ואם נפל בשום רשת מרשתות העולם באיזה דרך שהיה הנה .  עצתו ורצונויעשה דבר בלתי

יתקן לו הכל עד שאפילו בקניינו ימצא הצלחה וחיים וברכה טובה מצד שלא חשב בדרך 
  : וחנותי את אשר אחון ורחמתי את אשר ארחם

ים והגדול שבמופתי הנביאים והחכמים גם כן על החיים והטוב והברכה הוא כשלא ימצאו מונע
אבל אם כל . זה כולו הגמול האלוהי על ידיעת השם. מתוספת הדעת הטבעית בכל יום ויום

ואם זה . הצלחה תחסר ותוספת הדעת לא תחסר הנה הגמול קיים שלם כי היא תכלית הכוונה



וחשוב הטובות כולן ואפילו . יחסר והשאר כולו ימצא חשוב כי הכל חסר ואין לו מציאות כלל
ולם הזה עם חסרון השלמות וחסרון ההצלחה בו וההדרכה אליו רעות אריכות החיים בע

גדולות וקללות ומיתות משונות רבות אל הטובות המביאות אל השלמויות הנזכרות ונמצא 
  : והענש המדומה גמול גמור מעולה. הגמול הנחשב ענש גמור באמת

 הנביאים והחכמים הנה אם כן דין הגמול והענש ואפילו בעולם הזה הוא אמיתי ושלם לדעת
חנינה והדומים לו במה שנאמר עליו שדי לו ' ועניין ר. השלמים שקבלו מהם זה הסוד הגדול
ודינם לפי שאר הדעות דין בטל ואין לו מציאות מצד . בו הוא עד נאמן על זה הדעת האמיתי

  : הנה התבאר זה. השם בשום צד

אחת מהן למה נברא האדם בזאת וה. ועתה יתבאר אחר זה עניין תולדת אלו השלוש שאלות
  : הצורה השכלית בעולם הזה

דע כי האדם הוא סוף הנבראים הנמצאים שכן מצאנו מוטבע בטבע אחרון בין לפי התורה בין 
ובין . וגם נודע שקדמו למציאותו כל הנבראים הנמצאים. לפי המחקר כי זה נגלה וידוע לכל

 מצד שהכרנו מי שהמציאו או שאחר שהוא שהתחייב כן ובין שנברא בכוונה ורצון כן ידענו
ולא היה מן הדין לפועלו שיפעל התכלית פחותה מן הראשית . אחרון נשלם כל המציאות

ולפיכך כשהמציאו כך התדמה לקונו יותר מכל מי שקדם לו במציאות ובטבע ובעילה לפי 
ו בעל חמר ועל כן התחייב להיותו בעל רשות לעצמו מוחלט אשר אין עלי. בעלי החמר כולם

ולולי היותו בעל מדות הפכיות על דרך משל בשם לא היה אפשר . שלטון מוחלט זולת עצמו
. ולפיכך היו לו לעצמו כלים וכחות ורוחות חולקים על חללה של רשות הנמסרת לו. להיותו כן

כי בתי דינין קבועים עמו בכל . ומדות הפכיות גם עניינים הפכיים זה אומר ככה וזה אומר ככה
עת וחולקים ומכריעים ועדי אמת עם עדים זוממים כי עולם קטן הוא וכל מה שיש בגדול יש 

  : הנה ידוע בקצור למה נברא ככה. והנה הוא אלוה בעצמו לעצמו גם אלוהיו. בקטון

ידוע כי המין כולו לפי צורך האדם באדם אחר גם כן ואישי . והעניין השני למה קבל תורה
 באברים המתחלפים והמתדמים בגוף האיש האחר הזה וכחותיו המין המתחלפים והמתדמים

וכאשר היו בין . והנה הפרט דומה לכלל. וכן כל ענייניו. במלכים ושרים ורוחותיו במנהיגים
אישי המין אומות מתחלפות ונבחרה מהן אחת והיא המעולה שבהם כמו שהיו בשמים כוכבים 

רים ראשים ואברים שתחת הראשים והיו והיו באיש גם כן אב. מתחלפים ונבחר השמש מהם
התחייב מזה לתת ללב תורה . הלב והמח מבינים ומשכילים שהם ראשי האברים הראשים

והלב לוח מאבן ). ודרך חיים תוכחות מוסר(מ "ולמח מצוה כי נר מצוה ותורה אור וחת
 זה והתהפכות זה אל. ומקבלת מהלב אורה. והמח אבן גמורה בלתי מאירה. ספירית מאירה

ואם כן שניהם צריכים אל . בלתי נעלם מהשלמים והלב אדום והמח לבן והלב חם והמח קר
גם כל אחת מהן היא המהווה הצורות . והתורה והמצוה הן המהוות הצורה. התורה והמצוה

  : וכבר התבאר זה

 ונאמר שהגלגלים עולים ויורדים. ה"והעניין השלישי מובן מן השני אבל נשלים בו הכוונה בע
. ונוטים בעלייתן וירידתם ומחדשין בעלייתן ובירידתן ונטייתן חדושים בעולם השפל. בכל יום

וכאשר היה טבע החמר . ושולטים בכחותיהם ומושלים ברוחותיהם על מה שבתוך בטנם
הראשון זה התחתון ומקומו תוך טבור הגלגל הגדול הקיצון המקיף בכל ונקרא זה המקום שפל 

ינו בערך לאומות לפי מחשבותיהם שפלת כולן והיה הר סיני שפל כל המקומות והיות אומת
ההרים בערך לגדלם והיה המדבר שפל מקומות הארץ בערך לישוב והוא בצד הדרומי השפל 

והיה רצון השם להודיע לבני האדם . כי הצפון גבוה בערך אל כל מערכת עליונה או תחתונה
ו לעליונים נתן דינו הצודק יתברך לתת תורה גבורותיו וכבוד הדר מלכותו כמו שכבר הודיע



ברוך שבחר בנו מכל . שהיא המעולה שבכל המעולים לאומה השפלה שבשפלות והיא אומתינו
האומות ונתנה בזמן שכל האומות לא ידעו את יי כי אחר שפרעה אמר לא ידעתי את יי והיה 

. מעט קט אפילו מישראלבן חכמים בן מלכי קדם ואז נשכח זכרון השם מכל פיות האומות וב
אם כן אז היה הזמן השפל והפחות שבכל הזמנים ועל כן נאמר על שבעה עממים לא תחיה כל 

ועל כן היה הדין . והנה נתנה בהר סיני השפל שבכל ההרים ובמדבר בשפל שבמדברות. נשמה
כ לתתה על ידי משה שהוא השפל שבכל אומתינו ולפיכך נשתכח בזאת המדה "האמיתי ג

במדבר " (והאיש משה עניו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה"', לה מכל המדות שנהמעו
וחייב זה הדין כולו היות מתן תורה . והנה התיחד אפילו מכל אישי המין בזאת המדה). יב

מהסבה הראשונה לנסבב האחרון באה באמצאות השכל הפועל שהוא השפל והאחרון 
ואין התורה נמצאת .  לכמה מעלות היא מביאהראה שפלות הרוח. שבשכלים הנפרדים כולם

. כי לא מעבר לים היא. ולא כל המרבה בסחורה מחכים. בגסי הרוח לעולם כי לא בשמים היא
והאומר מאן דאית בו גסות רוח ומאן דלית . על כן צדקו דברי האומר מאד מאד הוי שפל רוח

שבזה תשתנה הרוח השפלות ביה וקלל את שניהם רצה לומר לפי כל מקום וכל זמן וכל איש 
גם הגאות לפי ההמשכה אחר המדות האלוהיות בכל מדה ומדה כי היא הדרך הנכונה לכל שלם 

  : ללך בה

הנה כבר התבאר העניין השלישי ונשלמה כוונתינו בשאלות ובתשובות ובתולדותיהם 
 הודע ובטעמיהם ומהן ידוע השאר כולו אשר לא נזכר לקיים מה שנאמר תן לחכם ויחכם עוד

  : לצדיק ויוסף לקח

ואחר שכללתי בכלל דברי בקצור העניינים שרציתי לגלותם בו אחבר למה שקדם כולו סוד 
הקבלה ואיכות נתיבותיה לפי מה שמביא עניינה אל ההשגה הנבואיית אחר ידיעת השם 

  : המפורש שזכרנו

רא ובדקדוק ואומר כי הקבלה נמסרת למשכיל השלם בטבעו ולמד הרבה והתחכם בדרכי המק
וקבל מה שקבלו באותם הדרכים בעלי הקריאה כדי שיוכל להכין מהכל לשון הקדש לפי 
הנכתב ולפי הנבטא ולפי הנחשב ולא נבקש ממנו שיגיע אל תכלית הידיעה הפרטית במחלקות 
הלשון כי הפרטים בשום חכמה אין להם תכלית אבל נבקש ממנו שיהיה חכם כנזכר עד שיהיה 

במשא ובמתן עם חכם אחר עד שתהיה חכמתו בו ניכרת לחכמי המקרא בדרכי חכם ואמיץ בו 
ובזה יבוקש ממנו בדרכי המשנה והתלמוד והדרשות והאגרות . הקריאה ובהבנת הדברים בהם

ואם למד חכמה פילוסופית אחר . מפני שהקבלה בנויה עליהם ושם רוב ראיות אמיתתה
בן והגון לקבל הקבלה אחר שלמות טבעיו המקרא והתלמוד הנה יותר שלם ויותר ראוי ומו

וגם בזה נבקש מכל . ואחר שלמות מדותיו הטובות והנהגותיו המתקדמות להנהגות האלוהיות
חכם בכל מה שישתבח בידיעתו מכל החכמות ואפילו באומנים בעלי מלאכת מחשבת לא 

האומן יבוקש מהם תכלית ידיעה במלאכתם אלא חוזק ותוקף ואומץ ידיעה עד שיאמר על 
  : פלוני חבור באומנותו

וכבר יחלקו החכמות כולן אל שני חלקים ראשונים והם החכמה בדבר שהיא הידיעה בו אשר 
והמעשה שהוציאו הוא בעצמו לפעל עם הנסיון . למדה היודע מפי מלמדו אחד או רבים

א והבחינה וההרגל פעמים רבות עד שתוודע ממנו החכמה לחכמי הדבר ההוא ויכירו בו שהו
. ואחר זה יבחנוהו עוד במעשה ויכירו בו שהוא חכם גם כן במעשה כפי חכמתו. חכם בידיעה

והאיש אשר בחנוהו חכמי הקבלה אשר כבר ראוהו נפרש מבני גילו מהבלי הזמן ותחבולותיו 
וכשופיו וזיופיו ושם דעתו לאור באור החיים ואוהב התורה אהבה רבה ומכיר מעלות ענייניה 

אים ויודע מעלת החכמה ושהיא למעלה מכל מעלה אנושית ושהיא המורה הנקראים המופל
והמביאה לידי המעשים הטובים כולם והכיר שאי אפשר להיות שם מעשה טוב אלא מכח 



ל המוציא החכמה מן הכח "ר. התורה והחכמה ונמשך בכל כחו אחר הלמוד המביא לזה ולזה
מעו שיש אחר חכמתו חכמה והוא חייב ושמח בש. אל הפעל והמביא את בעליו לכל מעשה טוב

  : לבקשה והשתדל על זה בחזקה עד שבקש מקובל שיקבל ממנו הקבלה

ומפני שלא יצטרך . האיש אשר אלה תאריו הוא אשר ראוי למסור לו הקבלה כולה כאשר היא
איש כזה אל רב שימסרנה לו ויספיק לו מה שימצא כתוב בזה בספר ממנה אכתוב לו אני עתה 

ואם ימצא עליה רב הנה מה טוב ואם לאו יעבור עם מה שימצא ממנה . קו לבא בחדריהדי סיפו
  : בזה הספר ובזולתו מזה המין של הקבלה

וידוע שאם לא יהיה איש מוכן לקבל זאת הקבלה שהיא החכמה העמוקה שבכל החכמות שבה 
שיכניס עצמו בעמקה פן פ שיבין ממנה קצת הבנה אין ראוי "נבראו כל הנבראים כולם אע

ואחר שהודעתי האמת בה ליודע ולשאינו יודע כבר עשיתי מה . ישקע בימה ולא יוכל להנצל
שהיה לי לעשותו עם שניהם ואני את נפשי הצלתי וכל אחד מהם גמולו ישוב בראשו לפי מה 

  : שיגמול בנפשו לנפשו

עשר ספירות בלימה דע שכולה תלויה ב. ואומר מעתה האיש השלם הנזכר החושק בקבלה
שהם שניהם שלשים ושתים נתיבות פלאות חכמה כמו שכתוב . ובעשרים ושתים אותיות יסוד

ויש עשר ספירות בעולם נכתבות ונבטאות . ה"בספר יצירה המיוחס לאברהם אבינו ע
ויש עשר ספירות בנפש . ויש עשר ספירות בשנה נכתבות ונבטאות ונחשבות. ונחשבות

תוך ' שממיים וא' גלגלים ט' חשבות ואלה הם ספירות שבעולם הנכתבות ינכתבות ונבטאות ונ
ותמצאהו מוקף מכל . הוא האמצעי שתוך גלגל הירח קראהו ראשון לכולם. כל תוכיהם

והראשון הוא העליון הקיצון . או קראהו אחרון ומנהו עשירי מוקף בלתי מקיף. התשעה
  : או אמור ממטה למעלה. למטהואלו הם התשעה ממעלה . החיצון מקיף בלתי מוקף

  : א ב ג ד ה

  : גלגל ערבות גלגל מזלות גלגל שבתי גלגל צדק גלגל מאדים

  : י ט ח ז ו

  : ו ז ח ט י

  : גלגל חמה גלגל נגה גלגל כוכב גלגל לבנה גלגל תחתון

  : ה ד ג ב א

ה הנה אלה השנים הדרכים הנמנים ממטה למעלה וכן ממעלה למטה בעניין עשר ספירות בלימ
  : לפי הגלגלים

ודע כי המוקף קורין אותו החכמים חמר או דומה לחמר בנקודה שכל הקוים יוצאין ממנה 
והמקיף סביב המוקף הוא בעגולה הכדורית המקפת בכל מה שבתוכה קורין . וחוזרים אליה

וכל גלגל מן התשעה גלגלים הנזכרים הוא מורכב גם כן מחמר . אותה צורה או דומה לצורה
כעליון המקיף בכל וצורתו צורת הצורות הוא היצור הראשון ועליו אמר השם למשה וצורה ו

ד שעות יתנועעו "ובתנועתו היומית שהיא כ. ונצבת על הצור ושמו ראשית שבו נברא הכל
. הגלגלים שבתוכו וחלקי היסודות בתנועת החלק בכל והוא התחלה לכל נברא כמוח לכל הגוף

ד לגוף כי אלה השלשה הם ראשית להנהגת כל העולם בכללו והשמש בו בלב הגוף והירח בכב



אשר כולו באיש אחד מקובץ בעצמותו בעל אברים רבים כמוחים שבתוך העצמו ובעצמו שהם 
תוך הבשר והחלב והדם והלחות והגידים והעור ושאר האברים התחייבו בגוף האדם להמצא 

  : יםמשאר גופי העולם וכחותיו ורוחותיו הנבראים מעצמי הגופ

  : ספירות שבעולם הנבטאות' ואלו הן י

מלאכים שאינם גופים בעצמם אבל הם כחות בגופים כי כל נפש ' נפשות ויש שקראם י' י
והנפש . בעלת חמר אינה גוף היא כח בגוף והנפשות הגלגליות הם תשע כמספר גופי גלגליהם

מפני היות גלגל . וכחותיה ארבע, הכללית העשירית היא נפש כל בעל נפש בעולם השפל
והן כח האש בכל . חלקים ראשונים כלליים' התחתון מקבל ארבע צורות ראשונות נחלקות לד

לפי . וכח העפר, וכח המים, וכח הרוח. מה שמתפשט בעולם החמר הראשון האחד התחתון
אם כן הצורה דבר , וחמר האש אינו, וצורת האש אינה אש. התפשטות כל אחד מהם בנמצא

אלא שהצורה אין לה מציאות פרטית אישית אלא בהמצא החמר . ר דבר בעצמווהחמ, בעצמו
הפרטי החלקי האישי האשיי וצריך להיות שם דבר נמצא תחילה ממציא החמר ומכינו לקבל 
הצורה האחת הפרטית לכל חלק מחלקיו הראשונים שהם ארבעה חלקים בעלי ארבע צורות 

 צורות בשם משותף שהם החום והקור ויש מי שקרא האיכויות הארבעה בשם. ראשונות
והנה מצאנו לכל אחד מאלו החלקים הארבעה שני מקרים שהם שני איכויות . והיובש והלחות

  : ויקראו כחות או טבעים

חומו בו מצד צורתו יבשו בו . ולפיכך אמרו חכמים טבע האש המורכב מחמר וצורה חם ויבש
לת ממנו ממקרה כן החום המתחייב מן וכמו שהצורה פועלת בחמר בעצם ומתפע. מצד חמרו

הצורה פועל בעצם ומתפעלת והיובש המתחייבת מן החמר פועל במקרה והיובש מתפעל בעצם 
ויקרא על זה החום באש עצמיי לו קרוב להדמות לצורה שבה נהיה . והחום מתפעל המקרה

סודות וכך תדין שלשת הי. ויקרא הנפש בו מקריי לו קרוב להדמות לחמר. והיה האש אש
כאשר . הנזכרות אחר שתדע כי טבע הרוח חם ולח וטבע המים קר ולח וטבע העפר קר ויבש

. טבע האש חם ויבש ותדע שטבע הרוח הוא הפך מטבע העפר בכל שתי האיכויות שלהן
. וכן טבע האש הפכי לטבע המים. ויתחייב מזה להיות לשני היסודות ההפכיות ארבעה טבעים

ואמנם ההבדל שביניהם הוא כי החום באש . והקור והיובש והלחותוהיו לרוח ולעפר החום 
ואם כן היובש באש מקרי ומצד חמרו כמו . והחום ברוח מקרי ומצד חמרו. עצמיי ומצד צורתו

וכן הקור עצמיי במים והלחות . שאמרנו והלחות ברוח עצמיי ומצד צורתו כמו שהתבאר
  : ומקריי בם וכן היובש עצמיי בעפר והקור מקריי ב

סוף דבר שזה יגלה לך סוד צירוף האותיות ומערכותיו ונתיבותיו תנועותיו והתחלפות צורותיו 
והיה . וראה היה ביסוד זה דבר עצמיי לו מפני שהגיע אליו עד תכלית החזקה. בחמרי תיבותיו

ביסוד זה הדבר ההוא בעצמו מקריי לו מפני שלא הגיע לאותה התכלית של החזקה אשר הגיע 
  : ברואליו ח

ומכאן תבין התחלפות מעלות המינים זה על זה ודרכי מדריגות המשיגים זה על זה בכל עניין 
  : וממנו תבין סוד התחלפות הנפשות הנזכרות. ועניין

והנכתב הוא גוף בעל חמר והוא הדיו . וקראתי הגופים נכתבים מפני שהם ככתיבות מתחלפות
ושכלה היא הוראת . ש האות היא הנקוד המניעהונפ. ובעל צורה והיא צורת האות הנראת לעין

  : ומקריה שחרות הדיו וארך האות ורחבו ועמקו המגלים צורתו כשיעורה. הכנת חכמתה



. עם שתוף נפשה, וקראתי הנפשות נבטאות מפני הדמותם למבטא ואין מבטא באות כי אם
  : והנפש אינה גוף אבל כח הגוף היא כמבטא בחמשה מקומות הפה

  : ספירות שבעולם הנחשבות' ואלו הן י

והוא הנקרא אצל . גלגלים ואחד לגלגל העשירי והוא השכל הפועל' לט' שכלים נפרדים ט' י
והוא כי כמו שיסכימו תשעה אנשים לבחור איש אחד להיותו . התשעה שליח צבור או מלך

נו מנהיג התשעה ומנוהו שליח צבור והוא עשירי והוא אחד מן העשרה כן תשעת השכלים מ
ואחר כך . את השכל האחד שהוא העשירי להיותו מנהיג את הכל ותחילת הנהגתו היא בעולמו

' וית' כולם עונים אחר ברכותיו אמן וקדיש וברכו וקדושה ומודים כולם לסבה הראשונה ית
ונס ידוע שהמלך אינו מלך עד . שמו כמו שתשעת האנשים ושליח ציבור עמהם משבחים לשם

בלוהו עליהם למלך ויאמרו יחי המלך יחי המלך והמלך והעם עבדי השם שימליכוהו העם ויק
ספירות שבעולם ' הנה כבר מסרתי לך ל. נחשבות מפני שיושגו במחשבה ' וקרא אלה הי' ית

  : מנהיגי חלקי העולם

  : ואלו עשר ספירות שבשנה הנכתבות

פני שאמרו חכמים ונקראו גם אלו נכתבים מ. ימי תשובה שמראש השנה ועד יום הכפורים' י
ויום הכפורים הוא יום . שהם הימים שכל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון והם ימי הדין לכל

חכמה ' ואמ. השאר הם ימי הכתיבה ומאז נגזרין כל הגזירות לכל השנה. חתימה לכל מכל
ואמרו . ה כנגד ספר ספור וספר וחלקום לשלש כתות של בני אדם"שלשה ספרים נפתחין ע

בינוניים מצפצפין ועולים זכו נכתבים . יקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר למיתהצד
ושם נאמר עוד לעניין יחשוב . ונחתמים לאלתר לחיים לא זכו נכתבים ונחתמים לאלתר למיתה

אדם עצמו חציו חייב וחציו זכאי עשה מצוה אחת הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף 
תמיד הוא נחשב כאילו הוא חצי זכאי וחצי חייב כקטן כגדול והוא מכלל שהעולם כן . חובה

והיינו מעבירים הכוונה . אבל אין זה מקום ביאורו שם עלו לבארו. בלא ספק סוד גדול
  : הראשונה גם אינו מה שאנחנו בו

  : ואלו הן עשר ספירות שבשנה הנבטאות

ט יום "ואלה הם מ. עותשבעה שבועות תספור לך מהחל חרמש בקמה תחל לספור שבעה שבו
אשר מפסח ועד שבועות ונקראו אלה נבטאים מפני שאנו מצווים עליהם על היותם נבטאים 

וספרתם לכם ממחרת , ונזכרים בפינו ולברך עליהם בכל יום ויום ספירת העומר וכפיהם נאמר
ואל . ואמרו מצוה למימני יומי ומצוה למימני שבועי. השבת השביעית תספרו חמשים יום

ט מקרא קדש ובעדי "והוא י. תפלא בשלא ימנה יום החמשים מפני שהוא שליח ציבור לכולם
נמנו השאר כולם וכיון שהגיע אין צורך להודיע שהגיע כי הכל השיגוהו אחר כל הספירות 

יום הם עיקר שם הקדש בסימן ' דע כי נ. ומה עניין זה אצל זה' ואלה י' ושמא תאמר אלה י
ה כיצד "חמשים נחשבים בי' וכך סודו נ. י והם רמז לחמשים שערי בינה"א שהוא יחד אדנ"יד

ה "והוא הוא סוד שם אהו' יצא לך חמשים ויחשבו כל חמשה לאחד בסימן ה' בי' או ה' בה' י
כלומר כל חמשה לאחד ותכה חמשה בעשרה יצא החשבון חמשים ועל זה נכלל חשבון שרי 

 שלמים ונכלל עמהם חשבון חמשים להורות עשרות ושרי מאות ושרי אלפים שכולם עשרות
ה מרובעים "ועוד ה. על החלוק הנקרא חצי מאה והנה אחד אחוז מן החמשים וכבר רמזנוהו

והחסרון ' ועד י' ועל זה בא ברמז דברי אברהם לשם על אנשי סדום מנ' ה והם נ"ה עם כ"הם כ
' ה ועם מ"עם מ' יו נשה. היה חמשה ועוד חמשה אחדים ועוד עשרה ועוד עשרה ועוד עשרה

והיו אותם . כי כך היא והוא סוד הנבלמים כנגד הנבלמים' ולא פחת מי' ועם י' ועם כ' ועם ל



וידוע כי חמשה כהנים בנושאם את כפיהם . פ להורות על סוד החמשים הנזכרים"השמות אל
שהם חצי מניין תהיינה לכולם עשר ידות שהן חמשים אצבעות נשואות שהן כדמות תגין 
מסתכלין למעלה כי נשכח שם המקדש עולה מן הלבבות אל הראשים ונזכר השמות בעיות לא 
סתום מיד הברכות והטובות והחיים יורדים מלמעלה מכלל העליונים כולן ושוכנים במוחים 
ומשמיעים ללבבות וזהו וזיו ונגה מקבלים זה מהם ודע כי השמיטין והיובלות נכללין תחת זה 

  : הכלל

  : ר ספירות שבשנה הנחשבותואלו הן עש

הוא אלף שנה והנה קראנום נחשבות מפני שצריכות חשבונות ' הן נכללות תחת יומו של הק
  : ולזה קצת רומז על דרכיהם. מופלאות והוא שכלל המספרים נכללים תחתיהם

" כי ששת ימים עשה יי את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש", דע כי הכתוב אמר
ואמנם פה יש לנו בו לגלות בעניינו דבר . וכך רמזנו בו למעלה קצת רמז). 'יז' אשמות ל(

ק שהוא קרשת בעצמו והוא "ר ובחשבון תשר"והוא כי ששת מספרו אלף כמספר תת. אחר
ובין כל . וכבר נאמר כי מן הארץ ועד הרקיע מהלך חמש מאות שנה. ק והוא שר שר"תקת

ר ליום " שנה שהם בדמות יום ולילה נחלקים בשני שוהנה אלף. רקיע ורקיע חמש מאות שנה
ויהיה מספר כל שעה מן . ב שעות אלוהיות ללילה"ב שעות אלוהיות ליום י"י. ר ללילה"ש

ב שעות "ויעלה מספר י. ב שעות מימות החמה"ג ימים וי"א שנה ורמ"השעות האלוהיות מ
ו ימים "אלפים ותתקי' וד בג ימים ע"ב פעמים ומספר רמ"א שנה י"ב שנה אשר יצאו מן מ"תצ
ועוד למספר . ו"א שעות למספר תתקי"ימים וכ' שנים ומחצה וב' ב פעמים שהם בכללם ב"לי
' שנים פחות ו' שהם ח. ח שעות שהם אלפים שנה"ג יום וי"וקע' אלפים שנה חבר אליהם ה' ב

ב " יד שעות שהתקבצו מן"ועוד חבר אליהם קמ. ימים ' ק שנה חסר ו"יום ויהיה הכל ת
ק שנה שהם "ד שעות לכל יום ויום ויהיה המספר שלם ת"יום מן כ' ב שעות שהם ו"פעמים י

  : ה"חצי יומו של הקב

ורמזם וכחול . וצריך מזה שתתעורר לחשוב אלף ספירות שבהן תכלית ההשגה והם אלף שנים
ואמרו . הוא חול הנזכר באיוב שכל העופות אכלו מעץ הדעת והוא לא אכל ממנו. ארבה ימים

ואומר עם קני אגוע "ד "עליו בבראשית רבה הכל שמעו לה חוץ מעוף אחד ושמו חול הה
יודן זה אומר אלף שנים ' ינאי ור' ועוד חלקו בו שני חכמים ר). 'איוב כט" (וכחול ארבע ימים

הוא חי לסוף אלף שנה אש יוצאת מתוך קנו ושורפתו והוא משתייר בו כביצה והוא חוזר 
וזה אומר אלף שנים הוא חיי ולסוף אלף אלף גופו כלה וכנפיו מתמרטין . וחייומגדל אברים 

  : ומשתייר בו כביצה והוא חוזר ומגדל אברים וחיי

וכבר ידעת אמרם שאדם הראשון דינו . ויש תחת זאת ההגדה פלאות תמים דעים נעלמים מאד
ל שנה כמו שכתוב "וחיה הוא תתק. שנה לדוד המלך' היה לחיות אלף שנה אלא שנתן מהם ע

אשר שמתי חול גבול לים חק עולם ", ורמז חול הוא הוא אמרו לפי דרך הנסתר שבו. בהגדה
וסוד חק העולם הוא . ל"ק חו"תבינהו מסוד חק עולם שסודו עמ). 'כב' ירמיה ה" (לא יעברנהו

סוד להט החרב המתהפכת בסוד הים המתהפך מהשכל כאשר יתהפך וילון הספינה מכח הרוח 
ובהתהפך הוילון מפני הרוח תתהפך הספינה במים ובסיבת הרוח ההוא . רחפת על פני המיםהמ

אם לטובה אם לרעה . המשתנה המחלף המתחדש ישתנו ויתחלפו הלבבות של אנשי הספינה
  : אם למות אם לחיים

ע "לאלף שבורמז . ת ימי בראשית והם אלף כל מאה אחת"וכן ימי החול שיש מהם שש
ת ורמז למאה מאה ברכות שחייב אדם לברך בכל יום ומפני שהם עשר מאות נקראו "ברכו



והנה ימים . והם אלף מחשבות נחשבות מן אחד ועד אלף. וכן ספירות מחשבות. עשר ספירות
ולא . והחול קיים על חול לא חלקו על זמנו כי דעתם שווה בשאלף שנים הוא חי. הם שנים

. מה שישאר ממנו כי שניהם אמרו כביצה והוא שיעור חזרו אל הטבע הראשוןחלקו על כמות 
שכל עוף נברא ממנו כלומר מן הביצה וגם לו חלקו על טבע גדולו כי טבע כל עוף לגדל 

אבל חלקו על איכות הפסד צורתו והתהפכותו מטבע שלם בפעל אל טבעו . אברים וחיות
" רוחכם אש תאכלכם", ורפתו כעניין האומרוהוא שזה אמר אש יוצאה מתוך קנו וש. שבכח

. ואמרו ולהט אותם היום הבא מלמד שתצא אש מגופן של רשעים ושורפתן). 'יא' ישעיה לג(
ועסותם רשעים כי יהיו אפר תחת כפות ", וזהו אמרם גופו כלה וכנפיו מתמרטין כעניין האומר

. והבן המשל והנמשל. יהןאשר גופן כלה וכחותיהם נושרים מאל). 'כא' מלאכי ג" (רגליכם
  : ותדע דעת הממשל בזה וממנו תבין תועלתו גם כן

  : ספירות שבנפש הנכתבות' ואלו הן י

. עשרת הדברים הנכתבים בלוחות ומהן התפשטו כל העשרות שבתורה בין לטובה בין לרעה
גם עשר אצבעות הידים חמש כנגד חמש גם הם מכלל הנכתבות . כי לב בנפש כמלך במלחמה

ולפיכך אין ראוי להאריך בביאור .  כל האברים דומים לכתיבות בעלות צורות מתחלפותכי
  : גם עשר אצבעות הרגלים מכלל הנכתבות הן. דברים אחרים נגלים 

  : ספירות שבנפש הנבטאות' ואלו י

וכל עשרה כנגד עשרה הקונים נמשכים . עשרה שמות שהיה כהן גדול מזכיר ביום הכפורים
ורבו העשרות . ותשעה מקרים במאמרות הפילוסופיות. שרה שהם עצם אחדוכן ע. אחריהם

כגון . גם כל העשרות הנמדדות והנשקלות נכנסין תחת זה הכלל. בזה המין והם ידועים
המספרים מאחד עד עשרה ומעשרה עד מאה וממאה עד אלף ומאלף עד רבבה וכן השאר כולן 

  : עד אין קץ

  : תספירות שבנפש הנחשבו' ואלו הן י

והם עשר נפשות יהודיות של עשרה אנשים מתפללים לשם יתברך תמיד . והן שרשי השרשים
במניין שלם תשעה מתנהגים ואחד חזן מנהיג אותם כי על פיהם הכל מתגלגל אבל לא כל 
עשרה משלימים הכוונה הזאת כי אם עשרה שיש בהם כהן לוי וחזן ושבעה מישראל כל שכן 

כי זה תכלית השלמות ועל תנאי שיהיו כל . הנים וכהן גדול חזןאם כולם לויים או כולם כ
ועל כל תנאי צריך שיהיה החזן יודע . העשרה הנזכרים יודעים את השם לשרתו ולברך בשמו

הנה כבר התבארו לך תשעים ספירות המתגלגלים במציאות מעשר לעשר . את השם בשם
  : ושים לבך להבינם יפה

בלה בספירות אומר לך שהכל התחייב מעשר ספירות בלימה ואחר שביארתי לך דעת חכמי הק
  : ואין צורך פה לדבר בראשונים ודי במה שספרנו בענפיהם. ונמנו עמהם הכל מאה

ומכאן ואילך אחבר אל מה שקדם דרכי צירוף האותיות וכבר נכתב בספר היצירה גם על 
ולא עוד אלא שכבר שכתוב בו אסמוך בפירוש דבריו ועל כן לא אכתוב פה דבר בפירושו 

פירשתים גם אני בפירוש מיוחד לעצמו גם פירשוהו רבים ולולי תועלת צירוף האותיות 
והיותו הכרחי לדעת סדריו ומועיל מאד בידיעת השם לא הייתי כותב בו דבר ממנו ועל כן לא 
אכתוב ממנו כי אם ההכרחי והמועיל והצריך להודיעו לחכמים בלבד והשאר יבוקש 

  : וימצא כמו שהוא להעמיק בעניין זה אחר דברי אלה הרשות בידו וישר כחובמקומותיו 



דע כי צירוף האותיות הוא הדבר הראשון שהמקובל מלמד למקובל אחר מכיון שהוא בעל 
מדות טובות ירא שמים שונא בצע אוהב האמת רודף לשם צנוע נדיב לב שפל רוח נוהר 

שמח . וד זריז משתדל לדעת התורה לשמהמעבירה שומר מצוה חכם מבין משכיל אוהב הלמ
בשמעו דבר חכמה מפי כל אדם מתחבר אל החכמים אוהב הספרים ומכבדם אוהב את 
אוהביהם ומכבד את יודעיהם דעתו תמיד עם החכמים ואפילו בעת העלמם ממנו חושק לדעת 

י את השם בשם לא מצד הגמול שיהיה לו ממנו ולא מפני פחד ענשו אם לא ידענו אלא מפנ
שנתאמת לו סוד המציאות בהויה ובהפסד ונגלה לו סתר מתן תורה וידע כי עץ חיים היא 
למחזיקים בה ותומכיה מאושר והכיר כי האמת ואפילו אם היא כנגד מחשבתו היא ראויה 
שתאמן מצד היותה אמת ובקש אחר כל אלו המדות הטובות ודומיהן להיותו מכלל אותם 

אל הפעל וחתר לדעת באיזה דרך ישיג זה אם על פי רוב השלמים שהוציאו שכלם מן הכח 
ושאל על זו שאלה למקובל שעבר . למוד מקרא או משנה או התלמוד או החכמה או הקבלה

בכל על כולן ואמר לו רבו בזה דע כי כל הלימוד שקדם לקבלה היה כדי להגיע אל הקבלה כי 
ר מרבו אז ראוי להתחיל ללמדו ואם יקבל התלמיד זה הדב. היא ראשית כל החכמות ואחריתן

הקבלה למסור לו דברים כלליים כגון הספירות הנזכרות המדות ואחר כן יורנו דרך צירוף 
  : האותיות זו

, ב"גא, ג"בא, א"בג, ב"אג, ג"בתים אב' בונות ו' ג. א"ב, ב"בתים א' אבנים בונות ב' ב
' אלפים ומ' בונות ה' ז.  בתיםכ"בונות תש' ו. כ בתים"בונות ק' ה. ד בתים"בונות כ' ד.א"גב

כך כתוב . מכאן ואילך צא וחשוב מה שאין הפה יכול לדבר ואין האזן יכולה לשמוע. בתים
  : בספר

ורצה להודיע בזה שהעולם כולו נברא בצירוף האותיות וכפי מערכותם נערכו כל המערכות 
ת של אש וכתבם על והודיענו שהשם פועל פעולות באותיו. והתחתונות מסוף העולם ועד סופו

  : לוחות של שלג הנקראים אש שחורה על גבי אש לבנה

ובדעתינו דרכי צירוף האותיות נדע דרכיו שבהם פעל פעולותיו יתברך כמו שכתוב בספר 
עשרים ושתים אותיות חקקן חצבן שקלן המירן צרפן וצר בהן נפש כל יצור וכל . יצירה 

 ברורה עם דעתו אשר בצלאל היה יודע לצרף וכל בעל קבלה יודע שזו עדות. העתיד לצור
אמרת יי צרופה מגן ", ועם דעתו מה שנאמר בבראשית רבה. אותיות שבהן נבראו שמים וארץ

ושם אמרו לא נתנו המצות אלא לצרף בהן את ). 'לא' כב' שמואל ב" (הוא לכל החוסים בו
 כיוצא בם בכל מקום וכל אלה וכמה). לצרף בהן את הבריות' ה בגירסתינו כת"א(האותיות 

למכיריהם הם עדים ברוכים נאמנים ליודעיהם על אמיתת הקבלה וצריך עוד לצרף האותיות 
  : ארבע ארבע כפי סכלן אבגד עד זחטי ועד כל הצירופים ועל כן אכתוב צירוף הראשונים פה

  : אבגד אבדג אגדב אגבד אדבג אדגב

  : בגדא בגאד בדאג בדגא באגד באדג

  :  גאדב גבדא גבאדגדאב גדבא גאבד

  : דאבג דאגב דבגא דבאג דגאב דגבר

  : ודע שצריך שתדע גם זה שאכתוב בסדריו המופלאים

  : א ג ה ז ט ג ה ז ט א ה ז ט א ג ז ט א ג ה ט א ג ה ז



  : א ג ה ט ז ג ה ז א ט ה ז ט ג א ז ט א ה ג ט א ג ז ה

  : א ג ז ט ה ג ה ט א ז ה ז א ג ט ז ט ג ה א ט א ה ז ג

  : ז ה ט ז ה ט ז א ה ז א ט ג ז ט ג א ה ט א ה ג זא ג 

  : א ג ט ה ז ג ה א ז ט ה ז ג ט א ז ט ה א ג ט א ז ג ה

  : א ג ט ז ה ג ה א ט ז ה ז ג א ט ז ט ה ג א ט א ז ה ג

  : א ה ז ט ג ג ז ט א ה ה ט א ג ז ז א ג ה ט ט ג ה ז א

  : א ה ז ג ט ג ז ט ה א ה ט א ז ג ז א ג ט ה ט ג ה א ז

  : א ה ט ג ז ג ז א ה ט ה ט ג ז א ז א ה ט ג ט ג ז א ה

  : א ה ט ז ג ג ז א ט ה ה ט ג א ז ז א ה ג ט ט ג ז ה א

  : א ה ג ז ט ג ז ה ט א ה ט ז א ג ז א ט ג ה ט ג א ה ז

  : א ה ג ט ז ג ז ה א ט ה ט ז ג א ז א ט ה ג ט ג א ז ה

  : א ז ט ג ה ג ט א ה ז ה א ג ז ט ז ג ה ט א ט ה ז א ג

  : א ז ט ה ג ג ט א ז ה ה א ג ט ז ז ג ה א ט ט ה ז ג א

  : א ז ג ה ט ג ט ה ז א ה א ז ט ג ז ג ט א ה ט ה א ג ז

  : א ז ג ט ה ג ט ה א ז ה א ז ג ט ז ג ט ה א ט ה א ז ג

  : אא ז ה ט ג ג ט ז א ה ה א ט ג ז ז ג א ה ט ט ה ג ז 

  : א ז ה ג ט ג ט ז ה א ה א ט ז ג ז ג א ט ה ט ה ג א ז

  : א ט ג ה ז ג א ה ז ט ה ג ז ט א ז ה ט א ג ט ז א ג ה

  : א ט ג ז ה ג א ה ט ז ה ג ז א ט ז ה ט ג א ט ז א ה ג

  : א ט ה ז ג ג א ז ט ה ה ג ט א ז ז ה א ג ט ט ז ג ה א

  : ג א הא ט ה ג ז ג א ז ה ט ה ג ט ז א ז ה א ט ג ט ז 

  : א ט ז ג ה ג א ט ה ז ה ג א ז ט ז ה ג ט א ט ז ה א ג

  : א ט ז ה ג ג א ט ז ה ה ג א ט ז ז ה ג א ט ט ז ה ג א

  : ב ד ו ח י ד ו ח י ב ו ח י ב ד ח י ב ד ו י ב ד ו ח



  : ב ד ו י ח ד ו ח ב י ו ח י ד ב ח י ב ו ד י ב ד ח ו

  : י ב ו ח דב ד ח י ו ד ו י ב ח ו ח ב ד י ח י ד ו ב 

  : ב ד ח ו י ד ו י ח ב ו ח ב י ד ח י ד ב ו י ב ו ד ח

  : ב ד י ו ח ד ו ב ח י ו ח ד י ב ח י ו ב ד י ב ח ד ו

  : ב ד י ח ו ד ו ב י ח ו ח ד ב י ח י ו ד ב י ב ח ו ד

  : ב ו ח י ד ד ח י ב ו ו י ב ד ח ח ב ד ו י י ד ו ח ב

  : י ו י ד ו ב חב ו ח ד י ד ח י ו ב ו י ב ח ד ח ב ד 

  : ב ו י ד ח ד ח ב ו י ו י ד ח ב ח ב ו י ד י ד ח ב ו

  : ב ו י ח ד ד ח ב י ו ו י ד ב ח ח ב ו ד י י ד ח ו ב

  : ב ו ד ח י ד ח ו י ב ו י ח ב ד ח ב י ד ו י ד ב ו ח

  : ב ו ד י ח ד ח ו ב י ו י ח ד ב ח ב י ו ד י ד ב ח ו

  : ד ו י ב י ו ח ד בב ח י ד ו ד י ב ו ח ו ב ד ח י ח 

  : ב ח י ו ד ד י ב ח ו ו ב ד י ח ח ד ו ב י י ו ח ב ד

  : ב ח ד ו י ד י ו ח ב ו ב ח י ד ח ד י ב ו י ו ב ד ח

  : ב ח ד י ו ד י ו ב ח ו ב ח ד י ח ד י ו ב י ו ב ח ד

  : ב ח ו י ד ד י ח ב ו ו ב י ד ח ח ד ב ו י י ו ד ח ב

  : ב ח ו ד י ד י ח ו ב ו ב י ח ד ח ד ב י ו י ו ד ב ח

  : ב י ד ו ח ד ב ו ח י ו ד ח י ב ח ו י ב ד י ח ב ד ו

  : ב י ד ח ו ד ב ו י ח ו ד ח ב י ח ו י ד ב י ח ב ו ד

  : ב י ו ח ד ד ב ח י ו ו ד י ב ח ח ו ב ד י י ח ד ו ב

  : וב י ו ד ח ד ב ח ו י ו ד י ח ב ח ו ב י ד י ח ד ב 

  : ב י ח ד ו ד ב י ו ח ו ד ב ח י ח ו ד י ב י ח ו ב ד

  : ב י ח ו ד ד ב י ח ו ו ד ב י ח ח ו ד ב י י ח ו ד ב



ראה גם ראה פלאות תמים דעים במערכות הצירופים ולמד תחילה דרכי צירופם ועירובם 
עה ואם תרצה לצרף בסדר שלא תט. כ אלמדך החכמה בנתיבותיהם"ואח. וגלגולם וסדוריהם

בו לעולם ותגיע לידיעתו בשלמות עיין בו ותראה צורת הסדר ותמצא כאילו שני אנשים בם 
דרו להיות שרי צבא בחילוף זה בזה מיום ליום עד שנצתווה ראובן על דרך משל להלחם ביום 
הראשון על עיר אחד ונסדר שיהיה הוא נקרא תחילה אל החומה ואחריו סודר שמעון להיות 

והיה הסדר על שניהם ראובן ושמעון בדמות . א בעצמו בקריבת המלחמהשני לו ביום ההו
וביום השני סודרו להפך והוא שיהיה השני ראשון והראשון . ש"סימן ראשי שמותיהם והוא ר

וזה הסדר המעולה בו נסדרו כל מעלות הנמצאים . ר"שני בסדר שמעון ראובן בדמות סימן ש
  : ובו נתהפכו

 תבין מזה כי אות אחת אין לה היפוך לעולם אם היותה יחידה אין ומפני שתכיר מקום הייחוד
ואם היותה רבים בעלי צורה אחת כגון . לה דרך להתחבר כי היא הכל בדמותה על דרך משל

והנה יש שם עצמים נבדלים . אינם מקבלים צירוף ואם היו כמה אלפים ורבבות' א'א'א
ויש שם אישים . לפים בעצם בצומח ובחימעצמים אחרים בעצמות כגון הסוגים והמינים המתח

מתחלפים במקרה לא בעצם כגון ראובן ושמעון שהם אחד בצורה והיא עצם האדם ואינם אחד 
ואחר שיש ביניהם זה המין מן החילוף בו יהפכו וישתנו ויתחלפו כסדר . במספר כי הם שנים

מקרה כגון החמר וכל שכן ב. ויש שם אישים מתחלפים בעצם. מערכותיהם בקדימה ובאיחוד
ויתחייב מזה . והשור הפרטים אשר בבית על דרך משל וזה מפני שהעצם אחד והמקרים רבים

שירבו המתחלפים במקרה כפי חילוף המקרים הרבים ולא ירבו בלבך המתחלפים בעצמים 
פ שהעצמים אישים או מינים או סוגים או מינים ממינים או סוגי הסוגים ונערכים כל "ואע

ין מיני המינים עד האדם שהוא המין האחרון ובין סוגי הסוגים עד העצמים האמצעים ב
, ת"כמו, ם"עצ, ואלה הן כולם. העליונים ותשעת המקרים העליונים הידועים שהם עשרה

ובאלה השתנו והתחלפו . ל"מתפע, ל"פוע, ן"קניי, י"מצב, ה"אנ, י"מת, ף"מצטר, ת"איכו
אר בספר המאמרות של הגיון והתחלפותם בחמשה והתהפכו בהם העיניינים כולם כמו שהתב

כי אלה הם . והמקרה, והסגולה, וההבדל, והמין, הסוג, דרכים הנמצאים בספר המבוא שהם
?? וכבר אתה רואה מהם שאפילו אלו סודרו . העיניינים כולם מתגלגלים בם עד היום תמיד

 שכל סדרי המציאות ש שכבר נודע"וכ' והם טבעי המציאות ואיך לא יסודר הכל בשמו ית
ואמנם הסדרים התחתונים נסדרו בסדר הסדרים העליונים וסדרי . נסדרים זה מזה וזה מזה

כ היודעם הנה ידע כל הסדרים כולם "צירוף האותיות קדמו לכל סדר עליון או תחתון וא
עליונים ותחתונים ולפיכך סדרתי סודם בעשר ספירות חמש כנגד חמש נפרדים כנגד זוגות 

עם זוג ונפרד עם זוג ונפרד כגון ?? להם ?? . ת כנגד הנפרדים לעצמם והזוגות לעצמםוזוגו
ומן המצורפים תקח ' י'ט'ח'ז'נפרד וזוג בצירוף וכח ו?? ועוד זוג עם נפרד ' ה'ד'ג'ב'צירוף א

כ מפני עירובם בלא דילוג צורת "ואמנם עוד אצרף לך אלה ג. ראייה לכל צירוף מתחלף
על סדר החשבון הישר והראשונים נסדרו בערוב דלוג אחד ויצאו הזוגות מספרם והם שנסדרו 

לעצמן והתחברו הנפרדים ובצירוף הזוגות יצאו הנפרדים והתחברו הזוגות יחד לעצמם 
  : ומאלה ומאלה תבין הכוונה במה שאני השתדלתי לבארו. בעירוב דילוג

  : א ב ג ד ה ב ג ד ה א ג ד ה א ב ד ה א ב ג ה א ב ג ד

  :  ג ה ד ב ג ד א ה ג ד ה ב א ד ה א ג ב ה א ב ד גא ב

  : א ב ד ה ג ב ג ה א ד ג ד א ב ה ד ה א ב ג ה א ג ד ב

  : א ב ד ג ה ב ג ה ד א ג ד א ה ב ד ה א ג ב ה א ג ב ד



  : א ב ה ג ד ב ג א ד ה ג ד ב ה א ד ה ג א ב ה א ד ב ג

  : א ב ה ד ג ב ג א ה ד ג ד ב א ה ד ה ג ב א ה א ד ג ב

  : א ג ד ה ב ב ד ה א ג ג ה א ב ד ד א ב ג ה ה ב ג ד א

  : א ג ד ב ה ב ד ה ג א ג ה א ד ב ד א ב ה ג ה ב ג ד א

  : א ג ה ב ד ב ד א ג ה ג ה ב ד א ד א ג ה ב ה ב ד א ג

  : א ג ה ד ב ב ד א ה ג ג ה ב א ד ד א ג ב ה ה ב ד ג א

  :  דא ג ב ד ה ב ד ג ה א ג ה ד א ב ד א ה ב ג ה ב א ג

  : א ג ב ה ד ב ד ג א ה ג ה ד ב א ד א ה ג ב ה ב א ד ג

  : א ד ה ב ג ב ה א ג ד ג א ב ד ה ד ב ג ה א ה ג ד א ב

  : א ד ה ג ב ב ה א ד ג ג א ב ה ד ד ב ג א ה ה ג ד ב א

  : א ד ב ג ה ב ה ג ד א ג א ד ה ב ד ב ה א ג ה ג א ב ד

  :  א ד בא ד ב ה ג ב ה ג א ד ג א ד ב ה ד ב ה ג א ה ג

  : א ד ג ה ב ב ה ד א ג ג א ה ב ד ד ב א ג ה ה ג ב ד א

  : א ד ג ב ה ב ה ד ג א ג א ה ד ב ד ב א ה ג ה ג ב א ד

  : א ה ב ג ד ב א ג ד ה ג ב ד ה א ד ג ה א ב ה ד א ב ג

  : א ה ב ד ג ב א ג ה ד ג ב ד א ה ד ג ה ב א ה ד א ג ב

  : א ה ג ד ב ב א ד ה ג ג ב ה א ד ד ג א ב ה ה ד ב ג א

  : א ה ג ב ד ב א ד ג ה ג ב ה ד א ד ג א ה ב ה ד ב א ג

  : א ה ד ב ג ב א ה ג ד ג ב א ד ה ד ג א ב ה ה ד ג א ב

  : א ה ד ג ב ב א ה ד ג ג ב א ה ד ד ג ב ה א ה ד ג ב א

  : טו ז ח ט י ז ח ט י ו ח ט י ו ז ט י ו ז ח י ו ז ח 

  : ו ז ח י ט ז ח ט ו י ח ט י ז ו ט י ו ח ז י ו ז ט ח

  : ו ז ט י ח ז ח י ו ט ח ט ו ז י ט י ז ח ו י ו ח ט ז

  : ו ז ט ח י ז ח י ט ו ח ט ו י ז ט י ז ו ח י ו ח ז ט



  : ו ז י ח ט ז ח ו ט י ח ט ז י ו ט י ח ו ז י ו ט ז ח

  : ט ח זו ז י ט ח ז ח ו י ט ח ט ז ו י ט י ח ז ו י ו 

  : ו ח ט י ז ז ט י ו ח ח י ו ז ט ט ו ז ח י י ז ח ט ו

  : ו ח ט ז י ז ט י ח ו ח י ו ט ז ט ו ז י ח י ז ח ו ט

  : ו ח י ז ט ז ט ו ח י ח י ז ט י ט ו ח י ז י ז ט ו ח

  : ו ח י ט ז ז ט ו י ח ח י ז י ט ט ו ח ז י י ז ט ח ו

  : י ז ו ח טו ח ז ט י ז ט ח י ו ח י ט ו ז ט ו י ז ח 

  : ו ח ז י ט ז ט ח ו י ח י ט ז ו ט ו י ח ז י ז ו ט ח

  : ו ט י ז ח ז י ו ח ט ח ו ז ט י ט ז ח י ו י ח ט ו ז

  : ו ט י ח ז ז י ו ט ח ח ו ז י ט ט ז ח ו י י ח ט ז ו

  : ו ט ז ח י ז י ח ט ו ח ו ט י ז ט ז י ו ח י ח ו ז ט

  : ח ו י ח ו ט זו ט ז י ח ז י ח ו ט ח ו ט ז י ט ז י 

  : ו ט ח י ז ז י ט ו ח ח ו י ז ט ט ז ו ח י י ח ז ט ו

  : ו ט ח ז י ז י ט ח ו ח ו י ט ז ט ז ו י ח י ח ז ו ט

  : ו י ז ח ט ז ו ח ט י ח ז ט י ו ט ח י ו ז י ט ו ז ח

  : ו י ז ט ח ז ו ח י ט ח ז ט ו י ט ח י ז ו י ט ו ח ז

  : ו י ח ט ז ז ו ט י ח ח ז י ו ט ט ח ו ז י י ט ז ח ו

  : ו י ח ז ט ז ו ט ח י ח ז י ט ו ט ח ו י ז י ט ז ו ח

  : ו י ט ז ח ז ו י ח ט ח ז ו ט י ט ח ז י ו י ט ח ו ז

  : ו י ט ח ז ז ו י ט ח ח ז ו י ט ט ח ז ו י י ט ח ז ו

ות חמש כנגד חמש ואמנם יש לך מצורפים בארבע צור, הנה כבר סדרתי לך סדרי הספירות
אבל מתוך ידיעת . ואני אעוררך על כולם אחר אלה. לדעת שעדיין נשארו בהם צירופים רבים

. שכן דרך כל סדר כללי שלם ממקצת פרטיו תבין כל כללו. סדר אחד מהם תדע כל סדריהם
 ש עשרה או מאה או אלף"כמו שמתוך ראותך פיל אחד ושנים ושלשה וארבעה וחמשה כ

תכיר כל מין הפיל שבעולם ותקחנו ככה מצוייר ונשמר במחשבתך ותכלול כל מינו ויקרא 
כ מדומה אחר העלמו מהרגשך ואין "אצלך כל מינו מושכל אחד היות פרטיו מורגש ויקרא ג



אבל מפקידו ביד השכל המשיג הדברים המושגים לו מצד מהותם . כח בדמיון לציירו באמתו
הרגש בין כל פרט ופרט מאישי כל מין ומין כך תבדיל בהרגשך בין וכמו שתבדיל ב. ואמיתתם

כל פרט ופרט מאישי כל מין ומין ממיני הצירוף המתחלף כי מחילוף הצירוף התחלפו האישים 
והמינים והסוגים על כן צריך שתעיין בכל אות ואות מצורפת וכסדרה ובכל תיבה ותיבה 

  : ם הנבראים המצורפים המתחלפיםובבמערכתה ואז תבין כוונות אלהיות ביצורי

  : ועתה ארמוז לך כל הראשית שעליו תספור כל ספירה ותסמוך עליהם

  : א ב ג ד ה

  : אב בא בג גב גד דג דה הד הו וה

 :  

  : ו ז ח ט י

  : וז זו זח חז חט טח טי יט יא אי

הנה אלה כולם הם שנים והוא סדר הצירוף הראשון שממנו מהפכין ותלקח ראיות על 
והם הנקראים עשר . עשר מהם ראשי הראשים. ארים מפני שאלו כולם חמשים אותיותהנש

כלומר שאינו מצורף עם . ספירות היחוד שהם אחדים מיוחדים כל אחד הוא עומד בעצמו
חבירו צירוף עצמיי בשום צד ולפיכך לא יקבל שום צירוף לבדו אבל בהצטרפו עם זולתו 

אותיות מורכבות ' ועל כן חברתי עוד מ. בים או מעטיםיצורף לפי הרכבת החבור באותיותיו ר
' אותיות מורכבות שהם כ' אל מ' עד שהתהפכה כל תיבה פעמים והיה סודם מיב. שתים שתים
, ב"אותיות פשוטות שבהם נתלו כל הכחות ולפיכך התעורר לדעת מהם סוד א' תיבות גם י

וכולם . כולם אלף עם כולם דרך ישרהוכן . ה"ג, ד"וכן ג, ה"ב, ד"ב, ג"גם ב, ה"א, ד"א, ג"א
, ה"אב, ד"אב, ג"אב??עם הנשאר ' ג'וכן תעשה להם ג. עם שנים שנים' עד י' עם אלף מן א

כי אין לך צורך לעבור גבול החמש . כלומר עם חמש וחמש' עד י' וכן כולם בצירופם מן א
בול כח הכפל מפני ואין לך צורך לעבור ג. כ"מפני שהיה עולה צירוף שש אותיות לחשבון תש

אותיות שחסרו ממנה כי די לך שתבא עם קו הידיעה ' ה כי כבר אמרתי לך סוד נ"פחד הבימ
שזהו המכוון מכל מורכב מטפת זרע כן אדם כי הגלגול מחמש לחמש מורה על ? ? אל חדרי 

 מרובע אשר ארכו ורחבו שווים' וממנו אל ה' ה'ד'ג'ב'מורכב כמו א' פשוט אל ה? מן ?? קיום
ם "ה והוא סימן כהני"מעוקב אשר ארכו ורחבו שווים והן קכ' ה וממנו אל ה"ה ואלה כ"ואלה י

לם ?לא ידון רוחי באדם לע", י והרמז עליו"נס' ה ה"ה וסימנו יהו"הוא כח הסנ' והנה כח ה
ואמרו בשגם זה משה וכך היו ). 'ג' בראשית ו" (בשגם הוא בשר והיו ימיו מאה ועשרים שנה

' יום ולילה והוא רמז קבלת צורת הזכר למ' פעמים עלה בהר ועמד שם בכל פעם מ' גגם . ימיו
ג לזה "וימי הטוהר ל. ד לנקבה"לזכר וי' יום וכנגדם ימי נידות הלידה ז' יום וצורת הנקבה לפ

  : ו לזאת רמז לניקוד סגול שנים ואחד"וס

עד סופם ' ג'שאר של גמצירוף חמש אותיות הנזכרות וככה תעשה מן ה?? ולפיכך היה הכל 
כמו שרמזתי ' אל א' בגלגול י' עד סופם בג, ז"גד, ו"גד, ה"וכן הכל גם גד. ו"בג, ה"בג, ג"בג

ב אבל לא תכפול בהם שתי אותיות "א גט"י טור גלגל אל גט"כלומר בהגיעך אל גט. לפני זה
ג אחר "כלומר שיביאך סדר הצירוף אל כפלו כגון גט. וכל שכן יותר במקרה כי אם בעצם

' ב'ב'ב'ב'א'א'א'משלש שלש גם א' ג'ג'ג'ב'ב'ב'א'א'וכן הכרח סדר א. ב כי זה הכרח הסדר"גט



מחמש חמש וכבר צויתיך שלא תעבור על החמש כי שם סוד ' א'א'א'א'גם כן א. מארבע ארבע
  : הגבול וכח הגמול

נחתם ולפיכך . פעמים אור במעשה בראשית אחד כנגד חמשה חומשי תורה' ולפיכך היו ה
ה "א ונודע זה משם אהי"סוד החותם שגם הוא ה' ד והוה ו"שהיא א' ו באות ה"השם שהוא יה

ולפיכך בא עוד עשרת העדים . ה"ה מצורפים שמספרם י"א שהם אבגד"עד ה' כלומר מן א
והיו . ש ונחלקו חמש כנגד חמש"ש ובלוח אבן כתובים אותיות י"בלוח אבן כתובים אותיות י

פעמים עולים ' ה?? ב אותיות "ן הוא מספר כל עוד וטור שבו כ"ש וסוד בי"ן א"ש בי"בין א
?? לימין גם יש ?? ומזה תבין כי יש . ה לשמאל ודעם"ה לימין גם סב"ש סב"ש והסוד י"י

בצלמנו "לפי סוד ??? ה זכר ונקבה "ה שבע"ל והנה רמזם שבע"ן שמא"ש ימי"י?? לשמאל 
י "ה הוא שמ"ע יהו"ו יש מאין ברמז א"ובהו כי תהן בחבור תהו "ש ואי"בחבור י"כדמותנו

ו של בצלמנו כדמותנו "ו כ"ב ומן כ"ו אם תבין סוד שתי הסבות מן כ"ה עם וה"ובחבור אהי
ש בגלגול "ש אל י"ו ומן י"ו אל אינ"ה ומן אינ"ה אל סב"ותדע איך העניינים מתגלגלים מסב

  : א שערים לאחור"א שערים לפנים ורל"רל

לגלת גלגלי השנים וגלגלי השלשה כן צריך שתגלגל גלגלי הארבעה וגלגלי ואמנם כמו שג
, ט"וכן וזח, ח"וכן הוז, ז"וכן דהו, ו"וכן גדה, ה"וכן בגד. ד עם כל גלגוליו"החמשה כגון אבג

וצריך . ראשי הצירופים עד ארבעה?? והנה . ג"וכן יאב, ב"וכן טיא, א"וכן חטי, י"וכן זחט
, ו"בגדה, ה"לם עד שובם אל גלגול החמש בהכרח כגון אבגדלהשלימם עם גלגוליהם כו

  : ז וכן כולם עד סופם"גדהו

ואמנם אחר שסדרתי יפה . כ"הנה כבר הודעתיך לסדר הצירוף כולו וממנו תדע השאר כולה ג
ה "יפה שים לבך לעיין בערכי הסדר כולם קצתם עם קצתם ומהם עם מה שאכתוב עוד בע

  : תתחכם ותודה ליה

תחלת הקבלה ללמדך סדר מהלך הצירוף הוא שאתה צריך לדעת מכלל כי אחר דע כי ה
הנה יעלה על . שמשתי האותיות אתה עושה ארבע שתים לפנים ושתים לאחור זה הפך זה
וצריך שתכלול . הסכום שני מיני מספרים אחד לאותיות שהן ארבע ואחד לתיבות שהן שתים

לל תדע כי לעולם המספר המתחייב מן הצירוף ואם זה הכ. והנה יהיו שש. שני המינים תמיד
הקרוב לזה שאתה בו והוא הכח אחריו מיד הדבק אליו מצד סדר המספר הישר מבלי דילוג 

כי מן הנגלה תדע . וכן עד הסוף. 'אל ה' ומן ד', אל ד' ומן ג. 'אותיות אל ג' מספרו כלומר מן ב
לפי שיתיפה אל . ה בנין אותה האותהעולם והוא כי תוספת אות אחת על כל צירוף וצירוף יבנ

מה שעבר מן הצירוף כמניין תיבות כמתחייבות מן הבא במניין אותיות ותיבות של הצירוף 
ד ותיבות "ח שהם כ"י' ג המצורף עלו ו"הקרוב שעבר כגון שתאמר שאותיות ותיבות של אב

ד תיבות " כד בתים שהם"בונות כ' ג בתוספת אות אחת והיא ד"ד הקרוב אל אב"צירוף אבג
ז אותיות או עד אין קץ בשינוי הצורות של האותיותאבל "לצירופים של כ?? וכן כולם אלו 
  : ב ועולה הרבה"מונים זה עד כ

הצירוף וזה סוד גדול במערכה ?? ?? ואחר שקבלת זה צריך שתקבל עוד כי צירוף כל אות 
 והכפלים מתרכבים הכפל כפל השלם. ומורה שכל חצי הוא חצי השלם ושכנגדו הוא הכפל

לפנים על דרך התוספת תמיד כמנהג תוספת אות אחת או יותר מצירוף לצירוף והחצאים 
כנגדם מתפשטים לאחור על דרך החסרון תמיד כמנהג חסרון או אחת או יותר מצירןף 

וזהו סוד כל שווה ופשוט ומורכב כגון שתאמר כי השנים חשבון שווה בערך אחד . לצירוף
וכן ארבעה שווי אחד וכפלו שמונה וחציו שנים . ת וכפלו ארבעה וחציו אחדמערכי החשבונו

וביאור הסוד לפי זה הערך הוא כי החצי הוא שרש והשווי מרובע לפי השרש והכפל מעוקב 



וזו הסגולה היא לשניה בלבד עם הארבעה . ויש לכל חשבון וחשבון סגולה מיוחדת. לשרש
אבל אין .  לפי שרשו ולפי מרובעו ולפי מעוקבושהוא כפלו ועם השמונה שהוא כפל כפלו

  : שאר החשבונות כן

ודע כי חכמת המספר היא צריכה להיותה ידועה לבעלי ". חכמת המספר"וכבר התבאר בספרי 
מפני ששתיהן בדמות כלים להשגה עם חכמת המכתב כמו . הקבלה בחכמת הלשון במבטא

ד אותיות "ב א"עשרת הדברים שהן סומזה תדע כי טורי . שבארנו למעלה בתשעים ספירות
לפי , ך"ללב, א"אי, ע"פל, והם. לפי סימן ראשי הטורים. ר"מאמ, ת"לכ, א"אנ. לכל טור קם

והרוצה לבחון זה יעיין בעשרת הדברים הראשונים בספר מדוייק וימצא כל . סופי הטורים
ל "ב וסודו מקב"וסימן תיבותיהם עק. ת לחייבים"ר לזוכים או כר"כ שהן כת"אותיותיהם תר
" ראשית חכמה יראת יי). "'ד' משלי כב" (עקב ענוה יראת יי"רמז . ר בראשית"הזוכה מהן כת

ם "י ההרי"והכלל שנ. ה"חברם ותמצאם נשיק, ה"ש ורביעיתם קנ"וחצים י). 'י' תהלים קיא(
וסימן סופי . משמאילים' מימינים וי' ב י"וכבר תמצאם מסודרים לפנים כ. ם"ם שערי"עשרי

, וסימן ראשי הטורים השניים המשמאילים. ע"מאי, י"לכ, ה"ימ, הטורים הראשונים המימינים
  : ך"עתכ, כ"שו, י"מע

או . 'ל פעמים י"שהם א' אל י' ל מן י"אותיות עד הגיעם אל א' ר ובו י"וכל טור וטור יורד יש
ות ויש עשר אצבע' והסוד יש עשר ספירות בדמות י. ל"א' ש י"ל והכלל י"פעמים א' אמור י

. ועשר אצבעות הרגלים והמתנועעות. ספירות באצבעות עשר בדמות אצבעות ידים הפועלות
הלשון מקבל שפע מן הלב של . וברית הלשון למעלה מעלה וברית המילה למעלה של מטה

והמילה מקבלת שפע . מטה ממכון שבתי ומקבל שפע מן המוח שהוא מלמעלה במקום שכינתו
מנה ומקבלת שפע מן הכליות שהם למעלה ממנה במערכת מעון מן הביצים של מטה מ

  : ישיבתן

ופקח עיני לבך ותבין עוד מה שאצרף בדמות צירוף כדורי עם היות עגול שלשת עגולות 
ה וממנו "י וממנו עד יהו"ל עד שד"שתוכם עגול קטן והדבר העולה לפי השמות ומתפשט מו א

ב "צירופים ומהם אל י' צירופים אל ו'  מן בי מהפנימי אל החיצון בצורת התוספת"עד אדנ
  : ד צירופים ומהם ומדומיהם תכיר הנשארים"צירופים ומהם אל כ

ומזה עם מה שיכתב אחריו יתעורר לבך משנת שכחהו ותכיר עצמך ותדע את אלהיך ותעבדהו 
. ואין לך מעלה למעלה מזו. ה"ש ש"באמת ובתמים אם תרצה ותזכה ותנחל שני עולמים בע

ומהם . ין בזאת הצורה ובבאות אחריה כי שינויי צורות הצירוף חיובי המציאות הראשוניםועי
ראה פלאות . התחייבו כל השינויים בברואים מן הגלגל המקיף בכל עד הנקודה האמצעית

  : הצור' תמים דעים בזה העיגול ואני אפרשם לך עפ פרשי השאר לפנים בעזר

  : כאן בא הציור העגול

  :  א ג ד א ב ד א ב גא ב ג ד ב ג ד

  : א ב ד ג ב ג א ד ג ד ב א ד א ג ב

  : א ג ד ב ב ד א ג ג א ב ד ד ב ג א

  : א ג ב ד ב ד ג א ג א ד ב ד ב א ג



  : א ד ב ג ב א ג ד ג ב ד א ד ג א ב

  : א ד ג ב ב א ד ג ג ב א ד ד ג ב א

הדרכים הם להורות ואמנם שתי . ד המצורפים למעלה"מהכ?? ד בתים על צורה "הנה אלה כ
שהוא האורך ' פעמים ד' וזה כי מצד אחד אתה מונה בראשונים לפי רוחב הטור ו. המערכות

כי . ד"גם כן הם כ' פעמים ו' אבל באלה אתה מהפך ואומר ד. ד"בערך לצורת הדף והם כ
וזה . החשבון שווה אך נשתנו המערכות מצורת אורך לצורת רחב ומצורת רחב לצורת ארך

אבל ידוע כי כשישוער הרחב לא ישוער . י צורת הכתיבה ההולכת ישרה ביושר הטורכולו לפ
והקו קודם בטבע . כי הארך הוא צורת הקו המתואר במלת ארוך והשטח רחב. אלא לפי הארך

ועתה אציירם לך בשם הקדש לפי . לשטח ועל כן ציירתים שניהם לתת את של זה בזה
  : מערכות הכנוי

  :  אידנ אינדאדני אדינ אניד אנדי

  : דניא דנאי דיאנ דינא דאני דאינ

  : ניאד נידא נאדי נאיד נדיא נדאי

  : יאדנ יאנד ידנא ידאנ ינאד ינדא

הנה זאת מערכה אחת ועוד אצייר לך אחרת כדי לכלול בהם כל מערכות הצירוף לפי הנכתב 
כה שהן ארבע מערכות לפי אפשרות המכתב אחת כדורית ואחת ארוכה ואחת רחבה וארו

ואמנם הכדורית היא עגולה כי אי אפשר לצייר במכתב על גוף רחב . ואחת כולה זו על גב זו
וזו היא עוד הצורה הרביעית ואחריה אכתוב צורה עשרת הדברים נחלקת לשני . צורה כדורית

  : חלקים

  : א ד נ י

  : א ד י נ

  : א נ י ד

  : א נ ד י

  : א י ד נ

  : א י נ ד

  : ד נ י א

  : ד נ א י

  : א נד י 

  : ד י נ א



  : ד א נ י

  : ד א י נ

  : נ י א ד

  : נ י ד א

  : נ א ד י

  : נ א י ד

  : נ ד י א

  : נ ד א י

  : י א ד נ

  : י א נ ד

  : י ד נ א

  : י ד א נ

  : י נ א ד

  : י נ ד א

  : א נ כ י י ה ו ה א ל ה י כ א ש ר ה ו צ א ת י כ מ א ר צ מ צ ר י

  : נ י ל א ת ע ש ה ל כ פ ס ל ו כ ל ת מ ו נ ה א ש ר ב ש מ י מ מ מ

  : א ת ש ת ח ו ה ל ה מ ו ל א ת ע ב ד מ כ י א נ כ י י ה ו ה א ל ה

  : ל ר ב ע י מ ל ש נ א י ו ע ש ה ח ס ד ל א ל פ י מ ל א ה ב י ו ל

  : כ י ל א י נ ק ה י ה ו ה א ת א ש ר י ש א א ת ש מ ו ל ש ו א ז כ

  : ת כ ל מ ל א כ ת כ ו י ו מ ה ש ב י ע י ש ב ת ל י ה ו ה א ל ה י

  : מ ת כ ו ב ה מ ת כ ו ג ר כ א ש ר ב ש ע ר י כ כ י ש ש ת י מ י מ

  : א ש ר ב מ ו י נ ח ב י ו מ ה ש ב י ע י ע ל כ נ ב ר כ י ה ו ה א

  : מ ע נ י א ר כ ו נ י מ י כ ע ל ה א ד מ ה א ש ר י ה ו ה א ל ה י

  : ר ע כ ע ד ש ק ר ל א ת ח מ ד ב י ת ר ע כ ל א ת ח מ ד א ש ת ר ע



  : מ מ ב י ת ע ב ד י מ ל א י ה י ה ל כ א ל ה י מ א ח ר י מ ע ל פ

  : ע ל ו א ש ר ב א ר צ מ ת ח ת ו א ש ר ב מ י מ מ ת ח ת ל א ר צ ל

  : י כ א ל ק נ א פ ק ד ע ו נ א ב ת ע ל ב נ י מ ע ל ש ל ש י מ ו ע

  : ש מ ר י מ צ ו ת י ל א ת ש א א ת ש מ י ה ו ה א ל ה י כ ל ש ו א

  : ו ר א ת י ו מ ה ש ב ת ל ק ד ש ו ש ש ת י מ י מ ת ע ב ד ו ע ש י

  : כ ל א ת ע ש ה כ ל מ ל א כ ה א ת ה ו ב נ כ ו ב ת כ ע ב ד כ ו א

  : ע ש ה י ה ו ה א ת ה ש מ י מ ו א ת ה א ר צ א ת ה י מ ו א ת כ ל

  : ת י ו מ ה ש ב ת ו י ק ד ש ה ו כ ב ד א ת א ב י כ ו א ת א מ כ ל

  : כ נ ת נ ל כ ל א ת ר צ ח ל א ת נ א פ ל א ת ג נ ב ל א ת ע נ ה ב

  : כ ו ע ב ד ו ו א מ ת ו ו ש ו ר ו ו ח מ ר ו ו כ ל א ש ר ל ר ע כ

ה והיא "וששם "ה וסודם עשרי"ר תור"ת הדברים שסימנם כת"הנה כתבתי לך אותיות עשר
ח התורות שהוא השם "תורת המליצים שהם העננים המניעים הכחות מכח הרוחות על פי רו

ל "וצריך שתדע כי הכל מתגלגל מן א. המפורש אשר הוא רוח כל הרוחות ומניע כל הלבבות
  : י למה עזבתני"י אל"וסימן אלה כולם אל. ל"אל א

ד סודו "פ מ"והנעלם שהוא ל. ה"ל סודו ההוי"הנגלה ממנו שהוא א, ד"פ למ"וסוד אל
והמורה שצריך האדם לדעת כח , ד ועניין אל כח"ה וההפס"והנה אם כן בהם ההוי. ד"ההפס

כלומר שהשם מצוה לאלוף וללמוד כח הצירוף המעיד . ההויה וההפסד מכח האלוף והלמוד
אתו עדות נאמנה עדות ברורה קיימת ליודעיהם על מהות היצירה הכללית לכל העולם וברי

וסוד חדושו וערכי קצתו אל קצתו וצורכי חלקיו לחלקיו וקשרי אבריו לאבריו בעצמו 
ונודע שיושג זה עם ידיעת מערכות . לבני אדם השלמים' וזה להודיע סוד גבורתיו ית. ובמקריו

ועוד סוד . ם"ם הנזכרי"ד שסודם הפני"ף למ"והנה שם אלהים אל. הצירופים לנתיבותיהם
ץ על "ט אר"ף אב ואם הקופים בפר"ו הק"ם ק"ם הנאי"ם והם הבעלי"ומים האד"ד מ"א יו"ה

ה שמים כמו "ה פעמים יהו"ם י"ן וגיהנ"ן עד"רץ וסודה ג"ם עולים א"ה פעמים אלהי"כן י
  : שכתוב למעלה

ועתה אעוררך על צירופי הספירות ומהם תכיר איכה יתפשטו הכחות ויתפרדו ויתרבו בעולם 
ואכתוב לך מכל כלל וכלל מהם ראשי . והמתחלפים בצירופיהםבעירובי המזגים משתנים 

. והם מפתחות כל הצירופים מן אחד עד חמישה במספר עשר ספירות מתחלפות, הפרקים שלו
' ובת ה' ובת ד' ובת ג' תיבות שהם תיבה בת ב' גם מתערבות בארבעת דרכיהם כלומר בד

י הגבולים האלה כמו שאמרתי לך כי לא יעבור שנ' עד י' אותיות לא יותר וגלגולם מן א
וזה מפני שאם לצירוף אתה ' ומספר האחדים עד י' ל צירוף בין ה"למעלה לבלתי עברם ר

כבר תדע הנשארים ' וצירוף ה' וצירוף ד' אותיות וצירוף ג' צריך כיון שתדע דרך צירוף ב
בר כ. והכפולים פעם אחת או שתים או שלש או ארבע. כולם אשר דרך אחת שווה לכל

שהם ' א'ב'א'א'כגון א. הודעתיך חסרונם מצד כפליהם כי הם כפולי צורות וחסרי צירופים
והנה הכפל . כ"אותיות בלתי דומות הם ק' וצירופי ה. חמש אותיות והארבע בעלי צורה אחת



. כ"בתים שהם חצי ק' שלא יבנה כי אם ס' ד'ד'ג'ב'האחד מפסיד כח הצירוף בעדו החצי כגון א
בתים ' לא יבנה כי אם שליש החצי שהוא ששית הצירופים והם כ' ג'ג'ג'ב'כגון אוהכפל השני 

דומות יפסידו הכל ולא יבנו ' ואם הה' ה ויבנו ה"ואם הארבע דומות יפסידו קי' ונפסדו מהם ק
  : וכן דרך הנשארים לפי המספרים. שום בית זולת הראשון

ות ועליהם מתגלגלים ואליהם ואם למספר אתה צריך דע שכל המספרים נולדו מעשר ספיר
  : שבים על דרך חשבון זה

  : א ב ג ד ה ו ז ח ט י

  : י כ ל מ נ ס ע פ צ ק

  : ק ר ש ת ך ם ן ף ץ א

ואם כן כל ' ועד י' הרי לך שלשים ספירות כולם נולדו מן האחדים אשר הן עשר ספירות מן א
אחרונה ואם היא אמצעית אות ראשונה תחשבנה ראשונה ואם היא אחרונה גם כן תספרנה 

וכבר ידעת כי . חשבנה אמצעית כפי אמצעיותה כמו שאתה רואה סדרה' עד ט' כלומר מן ב
והשאר כולן אמצעים ביניהם וידוע כי עשרים הם . א הם אחרונים"ק הם ראשונים גם יק"אי
מאות וכן ' ג' מאות וש' הם ב' גם ר. עשרות וכן השאר' הם ד' ומ' הם ג' עשרות ול' ב

עשרות וכן הכל עד אלף ועד רבבה ועד אין קץ בעשר ' ל' עשרות וש' הם כ' גם ר. חבוריהם
  : ספירות לכל מספר

  : א א ב א ב ג א ב ג ד א ב ג ד ה

  : ב ב ג ב ג ד ב ג ד ה ב ג ד ה ו

  : ג ג ד ג ד ה ג ד ה ו ג ד ה ו ז

  : ד ד ה ד ה ו ד ה ו ז ד ה ו ז ח

   :ה ה ו ה ו ז ה ו ז ח ה ו ז ח ט

  : ו ו ז ו ז ח ו ז ח ט ו ז ח ט י

  : ז ז ח ז ח ט ז ח ט י ז ח ט י א

  : ח ח ט ח ט י ח ט י א ח ט י א ב

  : ט ט י ט י א ט י א ב ט י א ב ג

  : י י א י א ב י א ב ג י א ב ג ד

ואתה יודע שהטור הראשון המיוחד בארכו שהוא עיקר . אלה הם ראשי הצירופים הראשונים
ב אותיות "רשים הנקראים עשר ספירות בלימה ממנו הכל נהיה ואפילו כעיקרים ושרש כל הש

הקדש על כן לא הוצרכתי להאריך באותיות מפני שנכללו בספירות שמהם נתהוו ובם 
והנה הראשונים עומדים בעצמם ולא יצורפו מיוחדים אבל בהתחברם יצורפו לפי . הארכתי



בד ויתחלפו ויתהפכו פעם אחת כמו ואם כן השנים יוכפלו בל. ערך חבורם וסדר שיעורם
. ך"ובעלי השלשה יבנה כל אחד מהם ששה בתים ובעלי הארבעה יבנו ב. שרמזתי למעלה

בתים ' אותיות שהם ב' א לחשבון מ"ב עד י"והנה יעלה צירוף הטור השני שהוא בארכו מן א
שה והשלישי יבנה כל אחד ש. כמו שפירשתי למעלה בסוד שם מיכאל שהוא שר של ישראל

. י"ב פעמים נ"ם והם א"ח שהם פני"פעמים י' ומספר האותיות י' פעמים י' בתים ויעלו כולם ס
ובדרך הזה . ואלה משולשים. פנים שהם ענפים נשפעים מן השרש' א הם ע"י נבי"וסודם חי

תעשה לנשארים ותבין מהם פלאות השם מתוך מספרי הספירות הפשוטים עם המורכבים 
ם הממוזגים זוגות עם נפרדים או אלה לעצמם ואלה לעצמם כמו שכבר ומתוך חשבון המנייני

סדרתים לך למעלה ואחר שסדרתי לך ראשי כל הפרקים הקודמים בציור הצירופים לבאים 
  : אחריהם אבאר לך ממערכותיהם כולם קצת מדרכי חכמת הסדר האלהי

 היא כוללת כל דע אתה האיש המשתכל בחכמת הקבלה כי חכמת הטבע לפי דעת כל פילוסוף
וקראו ראשיות הטבע החמר והצורה והאין הנקרא העדר . העניינים המורכבים מחומר וצורה

ואין מקשה עליהם בזה ולפיכך אמרו כי השמים מורכבים מחמר זולת חמר . הצורה מהחומר
והארץ כלומר חלקי . ושמו השמים בעלי קיום עצמי בכלל ובפרט. הארץ ומצורה זולת הארץ

ועוד אמרו כי שני מיני הסדר הזה התחייב . ת בעלי הויה והפסד והדין אתם בכל זהיסודו' הד
ואמרו כי הגלגלים תשעה . משני מיני סדר השכלים הנפרדים אשר אינם בעלי חמר וצורה כלל

והשכל העשירי פועל בו ונותן בו . והשכלים תשעה וגלגל החמר התחתון תוכם באמצעם
ואמרו כי . וכל זה המקובל מורה להם בו. יסודות' מעורב מדצורות מתחלפות לפי הכנת מזג ה

והוא . זה השכל העשירי הוא המנבא את הנביאים והמחכים את החכמים והמצדיק את הצדיקים
  : המוציא שכלו של אדם מן הכח על הפועל וכל זה אמת

ים האחת שאנו אומרים כי העולם חדש והם אומר. והקושיות אם כן בינינו ובינם הם שתים
והשנית שהם מעידים סדר ההנהגה וההשגחה מן השכל על האדם ואנו מקיימים . שהוא קדמון

והם המלכים כופרים . והפלא הוא שאנחנו העברים מודים בה עם גלותינו וצרותינו כולן. אותה
בה עם ממשלתם ושולטנותם ואין דעתי לבאר זה פה אבל דעתי לגלות הסדר האלוהי המופלג 

  : יכיר השלם שהכל מסודר ונערך כראויבצירופים ומהם 

ומהנה אתחיל ואומר כי סדר הצירוף הגדול הכללי הראשון הוא בעל השלש אותיות מפני 
שהוא השלם וזה מפני שהשרשים השלמים הם כוללים בלשון הקדש שלש אותיות יסודיות 

מות יש והש. פה הפעל עין הפעל למד הפעל, באותיות פעל שעליהם שקלו כל השרשים ואמרו
והמלות יש מהם בעלי אות אחת כמלך . מהם בעלי שתי אותיות כשם נח חם גד דן וכן רבים

ואנכי שהוו קשר עם המלה ובאה במקום מלה ולא מצאנו אות לבדה במקום מלה כי אם אות 
ויש פעל בין . ליי חגמלו זאת כי ההא לבדה לפי הקבלה לסוד גדול אין זה מקום ביאורו' של ה

וכן יש . תוכם' או ו'  לפי השרש כגון קם שב אבל עם כל זה חשבום שלש ושמו ישתי אותיות
, הזה. הטה, הכה, פעלים שאין בם מכל השרש כי אם אות אחת מורה על מהות השורש כמו

ויש שם בן שלש . הם לבדם נמצאים בשלשת השרשים האלה' ז' כ' כי ט, ויז, ויך, במלות ויט
ויש בן חמש . יעקב, יצחק, ויש בן ארבע כגון. חוה, אדם, הבל, קין, לוי, משה, אותיות כגון

סוף דבר כי גם הפעלים . ויש בן שבע אחשורוש. ויש בן שש ישמעאל. נפתלי, אברהם
ב ולא מצאנו "ב ושם בן ע"ב ושם בן מ"מתרבים אבל לא כמו השמות ועל כן אמרו שם בן י

ומשלש . הוא שם שלם גם זה שלםו' ב ולא פחות משם בן ד"אצל המקובלים יותר משם בן ע
ו שלם כי המשלש הוא בתכלית השלמות וכך יוצאים שלש פעמים "יצא ממנו בעל אותיות יר

ו "הרי כולם יר. ה"יהו, ו"יה, ה"י', י. ה"יהו, ו"יה, ה"י', י. ה"יהו, ו"יה, ה"י', י. ב"ב ע"ב ע"ע
יע סדר החכמה האלוהית אבל הכוונה פה היא להוד. ל עד וכבר רמזנוהו למעלה"שלם סימן ג



בצירוף השלם שהוא מצורף בספר היצירה שפירשתי בגלגול צירוף אותיות ראשונות כוללות 
  : ל ראשון"ל ג"ואציירם לך פה במפתח ראשון לבד שהוא ג. סוף תוך ראש שהוא סתר גלגולם

  : א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת

  :  צ ק ר ש ת אב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ

  : ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת א ב

זהו המפתח לכל השערים לדעת הסדר האלוהי המופלא ואתה רואה סתרו המשלש ויקרא 
  : בשווי בארכו ברחבו אך בספר יצירה פירשתי מסודר סתום גם דרכו ישרה

  : אבג בגד גדה דהו הוז וזח זחט חטי טיכ יכל כלמ

  : סעפ עפצ פצק צקר קרש רשת שתאלמנ מנס נסע 

  : תאב

זהו סדר הישר הסתום ואמנם שם נכתבו שלש האלפא ביתות מצורפים בטור אחד ישר ופה 
כלומר ' ג'ב'כתבתים לך בשני טורים ובשלשה לגלות אמיתת הסוד בשלשת הדרכים שסימנם א

 בטור אחד ל כלומר"ל ג"ג. ך"ך ואמ"ך וסודם אבי"ה וסודם אלהי"ו אותיות שרמזם סא"ס
ועוד כולם בשלשה טורים טורים . 'ועוד כולם בשני טורים לבארם יותר בסימן ב. 'בסימן א

והם סוף תוך ראש שסימן ' ר אמיתת מהותם ועיקר מערכתם ושרש סתרם בסימן ג"לגלות סת
וצריך . אש בלשון לעז פוכו. ף ודעם אש כופו בלשון יון שכל פירושו"ך ו"ש ו"א, נעלמם

ועיין בשניים ותמצאם . רב אליו מלהקריב אש זרה שהיא מחשבת עבורה זרהלהזהר למתק
' א שערים מצורפים פנים ואחור מב"שהוא האמצעי בכלל רל, גן דס, אל בם. הולכים על סדר

א טורים בלתי הטור הנכפל שהוא האחרון ותדע זה מן האלפא ביתות "אותיות אותיות בכ' ב
אשר שתי ' ת'ר'צ'ע'נ' ל'י'ח'ו'ד'שכנגד ב' ש'ק'פ'ס'מ'כ' ט'ז'ה'ג'ל שחציו א"של שם וחצי ר

. ר"וכן כולם עד סופם וסוד הסדר סת. ן בשלישיים"מ בשניים ג"ל בראשונים ב"אותיות בם א
הנה אתה רואה כי לפי המלות האלו השלש נסדר כל העולם כולו בכלליו ' ה'ד'ג' ד'ג'ב' ג'ב'א

ב "ל א"ב מלך ישראל ושם אשתו אזב"ח א" אורמזם. ח אותיות"א, ב תיבות"א, ובפרטיו והם
כולו ראש ' ג'ב'ב לדין מדה כנגד מדה לעם והנה א"ס. דברים' י הנרמזים בי"ם ושניהם בנ"וא

' א. ונחלק עוד להיותו שלשה ראשים פרטיים. משני צדדים ראש כללי מחובר יחד בתיבה אחת
כולו תוך משני צדדים בכללו ' ד'ג'והנה ב. 'ה'ד'ראש אל ג' ג' ד'ג'ראש אל ב' ב' ג'ב'ראש אל א

' ג' ג'ב'תוך אל א' כי ב. שהוא מחובר יחד תוך שתי תיבות והתפשט עוד להיותו תוך בפרטים
כולו סוף משני צדדים בכללו מחובר הוא סוף ' ה'ד'וכן ג' ה'ד'תוך אל ג' עצמו ד' ד'ג'תוך אל ב

סוף ' ד' ג'ב'סוף אל א' יה גוה. שלשת התיבות והתפזרו כוחותיו בשלשתם להיותם סופים להם
נמצאת אומר עם זה הסדר האלוהי המעולה המופלג . בעצמו' ה'ד'סוף אל ג' ה' ד'ג'אל ב

ה סוף "וה. א ראש הראשים ואינה נמצאת כי אם לבדה בזה הסדר"כי ה. במערכותיו הישרות
 הסדר וכן קרה לכל ראש הראשים עם כל סוף הסופים בזה. הסופים וגם היא יחידה בזה הסדר

והם . סוף הסופים' גם ת. ראש הראשים' כי א' ת'ש'ועד ר' ג'ב'משנים ועד עשרים כלומר מן א
. ש"ש ב"הכפולים הם ב. ששים אותיות ושניהם מיוחדים והשאר כולם כפולים ומשולשים

שהיא הצורה אשר קדמה לכל ' ג'ב'ומפני שהיו אלה בצורת א. והשאר משלשים בזה הסדר
וזאת הצורה כך . ן"והיה סימן הכל האי. נ"יה מספר הנשאר הנשארים יוה. א"נכללה בשם ה

  : ת"באח, ן"ש מאי"ו הנקרא י"יתברך תה' ה וממנה המציא ה"ה אינ"שמ



, ש"ב, ת"א. והיה זה הסדר כך. י"א שמ"ה הו"י יהו"אנ' וכבר רמזתי למעלה סוד אמרו ית
וכדי . ם"ח מי"ש רו"א, הוסוד שש. וסודם ששה ששה פנים ואחור. ר"ג, ר"ג, ר"ג, ש"ב

  : והיו הכל משולשים. ש"ב, ת"א, ת"ב שהם א"א עם תא"להשלים הכל באו אחר כן שת

והוא מה שהודיעו השם למשה . י"ב וסימנו טוב"עולה וטי' ה'ד'ג' ד'ג'ב' ג'ב'וראה איך מספר א
ו שהם ופירשוהו שהראה לו כל המציאות כולו וקשרי. באמרו לו אני אעביר כל טובי על פניך

ובמשולשים השלמים המתגלגלים תשלש כל אות ואות . אחוריו של השם והם פניו של משה
וכן כולם . 'ה'ד'ראש ג' ד'ג'תוך ב' ג'ב'סוף א' כגון היות ג. ותמצאנה סוף תוך ראש וכן לכולם

אבל . ואם כן הנה כל אות ואות בעלת שלש צורות במערכת סדריה. בהשתתפם אל חברתם
  : לת צורה אחת לבדהיא בעצמותה בע

וזהו סוד מהות נפש האדם כי היא נפש אחת בעלת צורה אחת מיוחדת בעצמותה יחידה 
וכך . באמיתת מהותה ונסדרה בסדר משולש ושכנה בראש הכבד ובתוך הלב ובסוף המוח

והיתה . והיתה כולה בלב בתוכו ובסופו ובראשה. היתה כולה בכבד בראשו ובתוכו ובסופו
וזו היא חכמת סדר הצירוף האלוהי להשיג ממנו מהות האדם . אשו ובתוכובמוח בסופו ובר

בחיובים ובשלילות ובמשלים דקים ובחידות מורות חוקים ומשפטים צדיקים וסתרים עמוקים 
ומהם תושג קצת המערכה האלוהית בסדריו השלמים ותתאהב חכמתו ותובן בשלילות לא 

ל שמח בחלקו עם היותו אדם בן אדם וישמח ויהיה לב זה האדם העני העניו השפ. בחיובים
  : קונו עמו בשכבר קנהו קניין שלם מעת התחכמו

ואחר שהודעתיך דרך הצירוף הגדול אודיעך שהאותיות הנקראות ראשי תיבות תוכל לכתבם 
ב אלפא "ישתנו בכל צירופם בככולם מראשם ועד סופם תחילה ראשים כי לא יתחלפו וגם לא 

ד מלות משולשות "ב עלים שלמים שכל עלה ועלה כולל תפ"נגד תשלום כ. ביתות משולשות
. לבלול בהם כל דבור ודבור שאפשר להזכירו בפה בשבעים לשונות בתיבה בת שלש אותיות

דרך ויחדנו על זה אותה ה. ת"ם לשונו"כי על כן אמרנו כי צירוף האותיות בגימטריא שבעי
ו אותיות "כלומר ס' ד שהוא ע"בשמה המיוחד לקראה בשם שבעים לשונות והיה הסוד סו

  : ודע גם זה מאד. א"א סימנם סוד כלומר סוג"והנה ג. באלפא ביתא משולשת והיא אחת יחד

וכל עלה . ד אותיות"ו פעמים תפ"וכן מספר האותיות ס. ד תיבות"ב פעמים תפ"והנה המספר כ
' ג'ב'ד הוא א"ב תפ"ב תיבות וסוד כ"ב פעמים כ"ו אותיות שהם כ"ם סב פעמי"ועלה בו כ

' ת'ש'עד ר' ג'ב'ומן א. ן"ם עליו"ש והוא ש"והוא הרא. ם"ב מד"ם או כת"והוא מכתב ד' ץ'ת'י
ת "ת קש"ת ושניהם ברי"סודם יחד שניהם מסוף וכללם שקוצי. תיבות' אותיות והם ב' שהם ס

ע ותשכל מן מוצא דבר כי צירוף האותיות הוא שורש ומאלה תבין כל הנשארים כולם ותד
לידיעת סדרי כל החכמות אשר גלם השם לבני אדם ולא עוד אלא שזה כולו עולה בלי נקוד 

  : אבל עם הנקוד עולה לחשבון אין חקר לו

וצריך שתעורר משנת העולם הזה אשר כולו חשך עם כל אור יומו ואשו ואור אבניו היקרות 
שהם אורים באים ומתפשטים בו ומשפיעים עליו . משו ואורירחו ואור כוכביוואור ש. ולפידיו

מחוץ ממנו כי בהעדרם שב חשכו על עצמו ובבואם עליו יחשב אורם כאלו הוא אור שהוא 
שלו ואינו שלו בשום פנים כי בבוא מונע בין שניהם בין המשפיע והמקבל אין קיום קבול 

 היה אצלו כי אם בדמות דבר מופקד ביד אדם מיד אם כן לא. למקבל מכל מה שנחשב שקבלו
. בעליו שבכל עת שבעליו רוצה פקדונו לוקחו ונשאר מי שהופקד אצלו הפקדון ריקם ממנו

ואם נתן לו על מנת . ואם יהנה ממנו הנו כשומר שכר . ואם לא נהנה ממנו הנו כשומר חנם
  :  ספקו הנו כפועלואם פעל בו כרצונו די. שיהנה בהשתמשו ממנו הנו כנושא שכר



ואשר המשלתי לך באור היומי והחשך הלילי ודומיהם אל הפקדון ושהם יורו סוד ההויה וסוד 
ההפסד ושזה סבת זה וזה נמשך אחר זה בבוא זה אחר סוד זה הוא סתר כל התולדות והבנים 

 נמצא שהאב אב לבן. והבן הוא המתחדש והוא בעצמו האב בעת שהוליד בן. דוחין את האבות
והאב טרם שיוליד אב בכח וכשיוליד . והבן בן לאב והאב בן בפעל תמיד והבן בן בפועל תמיד

והבן אב . וכשהוליד אז הוא אב ובן בפועל אב בערך אל בנו בן בערך אביו. שב אב בפועל
ומזה . בכח לפני הולידו והוא שקראנוהו בשם אב וכשהוליד נקרא אב מצד התולדת שהוליד

 שהם כולן פקדונות ואחר שאינם מכלל עצמי העולם השפל החשוך הזה תבין שהנפשות אחר
  : כפי השתמשותם בעצמם ובכליהם יהיה גמולם וענשם

וכשתחשוב שהנפש שלך היא שלך תטעה וכל שכן אם תחשוב זה על אבריך וכל שכן אם 
ואחר שהוא כן ואתה כשתתיעץ . תחשוב זה על ממונך שתטעה טעות יותר גדולה מכל טעות

צמך עם כליותיך ותשוב להתבונן באמיתת מהותך בלבבך ותתעלה בהשתכלך בחכמת מחך בע
ותמצאהו חכם מתחכם במה שראוי להתחכם בו ותשתמש באהריך לאלף וללמד חכמת הקבלה 

הנה אז תדע שהרווחת עצמך . הקיימת אחרי אלפך ולמדך שאר האלוף והלמוד הקודמים לך
  :  וקיימת מציאותך מציאות קיימתוהצלת נפשך מיד רשעי עולמך הרוצחים

ודע שבכל עת וזמן שתלמד הקבלה אז תעיין בה מעצמך אחר ההקדמות אין ראוי שתחשוב 
אבל ראוי שתדע שהטעם שנעלם ממך לא נעלם מזולתך . שכל מה שתמצא בה הוא לבטלה

ועם זה תתחייב לבקש טעם לכל דבר ממנה וככה תגיע בה אל מדרגת ההצלחה האמיתית 
וידוע שטבע החטה הוא שצריך .  בה החכמה מצדך ותוכר בה החכמה מצדה גם כןותוכר

לטחנו עד שובו קמח וצריך ללוש הקמח ולערבו עם תכלית דקות חלקיו עם המים ואז ישוב 
וצריך עוד לחלק המעורב כולו אל קצת חלקים עד שוב כל חלק ממנו גוף מיוחד לעצמו . עסה

מם מכח חום האש ויתיבש מעט עד היותו ראוי לאכילה וצריך לאפות אותו בתנור עד שיתח
ועדיין חומרו שממנו התחלנו הוא הוא חומר החטה והוא עשב השדה אלא שהתרחק והתגלגל 
בקבול צורות מתחלפות וחמרו הקרוב שנתהוה ממנו הלחם הזה הוא העסה שקבלה צורת לחם 

הצורות נשתנו בו השמות ובצורת האפיה נהייתה העסה לחם ובהשתנות עליו . אחר אפייתה
  : והתחדשו ונכללו עם שמות המין

כאמרך עשב הנקרא שבולת נעשה חטה והחטה שבה קמח והקמח שב עסה והעסה נהיה ממנה 
וכן אחר האכל הלחם שב ונהיה דם בכלל וקבל ארבע צורות כנגד ארבע יסודות ונהיה . הלחם

  : יסודותארבע לחויות אשר טבע כל אחד מהם בטבע כל אחד ואחד מה

והיה הדם חם ולח . ומזה ידענו שאלה הטבעים כשהתחללו ונתבו שבו אל טבעיהם הראשונים
והיתה . והלחה האדומה היא הירוקה חמה ויבשה והיא מרה. והלחה הלבנה קרה ולחה. ראשון

וכאשר . והשחורה כעפר. והירוקה כאש. והלבנה כמים. והדם כרוח. השחורה קרה ויבשה
כן גוף האדם אשר מהם נתהוה , ים וחוזרים אל טבעם בתוך גוף האדםראית אלה מתגלגל

יחזור ליסודותיו כל חלק לחלקו וכל יסוד ליסודו עד התעכל כל גופו בבנין העולם התוכיי הזה 
ואין הפרש בין היות זה אחד מאות אלפים ורבבות מן השנים . בהתעכל חלקי הלחם בתוך בטנו

כי הכל תלוי בתכליות כאמרם על זה דרך משל סופך טב ובין היותו כרגע כמימריה לשעתו 
  : כלך טב

וכן חכמי המחקרים אומרים תמיד כי הסיבה הנכבדת והמעולה מארבע סבות כל פעל שהן 
. היא התכלית כי בעבורה נמצאו כולן והיא לא נמצאת בעבורן. החמר והצורה והפעל והתכלית

מות כי היא סיבת מציאותן והיא תכליתן ולפיכך צריך לחשוב כך בחכמת הקבלה עם שאר החכ



וכאשר קרה לגוף כך קורה לנפש שצורותיה מתחלפות והיא . וכולן עלולות לה והיא עילתן
  : אחת לבד ומן המדות תכיר זה

ודעת קצת חכמי הקבלה היא בשככה תתחלפנה צורותיה בה אחר הפרדה מהגוף עד הגיעה 
או עד הגיעה מצד . לה והיא תכלית תכליותיהמצד עלוי גמולה אל גבול אחד בלתי משתנה אצ

גודל ענשה אל גבול אחרון שאין אחריו גבול כמו שאמרו היורד לארקא שוב אינו חוזר והוא 
והפכו הנגמל והוא החי שאין אחר חייו חיים לנפש . המת שנענש במות שאין אחריו מות

גלגלים עד הגיעם והשאר שהם בין שתי הקצוות האלו הרחוקות בתכלית הרוחק מת. האדם
לתכלית העונש או לתכלית הגמול הנזכרים וזו דעתי גם אני עם אלה המקובלים ויש לי בזה 

  : אבל אין לי צורך לגלותם בכתב עתה וכל שכן בספר זה. ראיות חזקות

אבל יוד עשרה היא תכליתם ולפיכך קראוה . ודע כי אלף אחד הוא חמר כל אלפיות במחשבה
היא תכליתם כי הוא הגדול ' ב אותיות גם א"היא חמר כ' חשבה אבל ישכינה שהיא תכלית למ

  : שבכל צורותם

ה "ואחר שהגעתי עד פה בדרכי הקבלה אשלים לך ענינה ואחתום הספר בזה התשלום בע
. ואמר כי חכמת קדר הצירוף מורה לנו כח חכמת המצרף שהוא המערב העירובים. יתברך

מורה להיותו סימן לשכל ' א. 'תחת האלוה ית' ג'ב'והנה נמצאו מערבי העולם על צורת א
סימן לנפש הנשפעת מאתו שהמציאה לקבל שכלו ' ב. הפועל הראשון לכל שכל נפרד עלול

ודע כי השכל הזה הנקרא משתכל בעצמו . סימן לגוף הגלגל ההוא בעצמו' ג. כלומר שפע אורו
חינת עצמו אבל אפשר ומשיג מהות עצמו ומכיר בעצמו שהוא אינו מחוייב המציאות בב

המציאות ואם כן יש סבה מחוייבת המציאות בבחינת עצמה ואין שם סבה זולתה והיא עילתו 
וחשוב ' דמיון לזה הנמצא העלול מציאות א. אשר המציאתו ומקיימתו באמיתת מהות עצמותו

והנה אחר חיוב מציאותו . שהוא דבר מכיר עצמו ומכיר ממציאו ויודע שהוא אפשר המציאות
יודע שממציאו הוא הסופר שהמציאו ומכיר שהוא אדם כי אין שם מצייר וממציא אותיות 
נכתבות כי אם אדם ולא כל אדם כי אם סופר ולא כל סופר כי אם זה המיוחד שכתב זה האות 

  : המיוחד

כן השכל הראשון הכיר ממציאות עצמו ומאמיתת מהותו שאין שם עלה מחויבת המציאות 
וזה השכל מעיין בעילתו ויודע איכות . 'העולם העלול זולת האלוה יתמחייבת מציאות זה 
ומשתכל בעצמו . ואיכות קיומו ממנו ורוצה להדמות אליו להמציא עלול' המצא עצמו מאתו ית

ובזה יבדל השכל . ומוצא שעם השתכלו בסבתו יוכל להמציא שכל נפרד מתדמה לעצמו
הביט בזולת עצמו כשהמציא עלולו אבל והוא שהשם יתברך לא ' הראשון העלול מהשם ית

והשכל הנזכר לא הספיק עצמו להמציא עלולו שהוא השכל העלול . עצמו הספיק להמצאתו
וכשהשתכל בעצם מהותו . השני לו אבל הביט בסבתו והמציא עלולו על צד המצאו הוא מסבתו

 בעלולו נשפעה נפש מאתו ובהשתכלו בעלולו איך נמצא ובנפש שנשפעה מאתו מצד השתכלו
  : נמצא צורת הגלגל ומצד השתכלו בנפש הנאצלת מאתו נמצא חמר הגלגל

נמצא שהיה הגלגל הראשון בעל חמר ובעל צורה כדורית ובעל נפש חיה משכלת ובעל שכל 
והשכל השני נפרד ועשה כמו כן . שמקבל מן השכל הראשון העלול ואלה כולם נכללו בגלגל

המציא שכל ונפש וצורה וחמר עניין גלגל הכוכבים כפי מה שהשיג מעלתו ומעלת עילתו ו
. וכן עד השכל שהמציא השכל הפועל והוא הממציא גלגל הירח. ב מזלות"הקיימים אשר בו י

ואמנם השכל הפועל שהוא העשירי הוא סוף הנבדלים וגלגל הירח סוף הגלגלים על כן גלגל 
פ שאין "ואע. ות הכדוריותהחמר התחתון שהוא העשירי הוא סוף העשרה חמרים בעלי הצור

. צורותיו קימות בו באישיהם הנה הן קיימות בו במיניהם להדמות בקצת קיום אל עילותיהם



ומפני שהשכל הפועל כולל כל מציאות נבדל פעל שכלי אישים בלתי נבדלים בנפשות אישי מן 
כל והעלה החזקה שב. וכל הנמצאים היו עלות למציאותו. האדם שהוא תכלית כל המינים

  : עלותיו היא העלה הראשונה לכל הנמצאים כולם והוא האלוה יתברך

ומפני שלא היה אפשר לאדם לקבל שפע מאתו נתן כח לשכל העשירי להשפיע לו שכל על 
ומפני שאי אפשר לכל אדם . נפשו ולהוציאו מן הכח אל הפועל והשכל הזה הוא רבו של אדם

  : ה תורה ונתנה לכל ישראל על ידו"לקבל כחו מפורש למד השכל הזה למשה רבינו ע

אבל כמו שאנחנו מכירים אבינו ואמנו ועלותיהם עד יעקב ויצחק ואברהם אבותינו ונשותיהם 
כך אנו מכירים . אמותינו עד נח ואשתו ובניו ועד אדם וחוה שהם ראשית המין האנושי

ל ואנו יודעים עלותינו שהם החי והצומח והדומם והיסודות והחמרים והצורות והנפשות בכל
בשכלי נפשותינו אשר שכלינו עלול והשכל הפועל עילתו אשר כל השכלים עלותיו וכל שכן 
עלותינו ואנחנו וכל המכירים מכלל הנזכרים יודעים ומכירים כי יש לכולנו יחד עלה אחת 
מיוחדת וסיבה ראשונה לכל והכל חייבים להשתכל אליה כפי היכולת ולקבל שפעה וטובה כפי 

לת על ידי האמצעיים בהשתלשלותם ואין ראוי לעבוד דבר בעולם דרך עבודה אלוהית היכו
ואמנם מפני שהדבר . זולת העלה הראשונה ההיא שהכל עובדים אותה עליונים ותחתונים יחד

העליון ההוא הוא עליון העליונים ולא יפלו עליו מלות דבריות ולא מחשביות רצה יתברך לתת 
ונתן המורא ביד . ך בו העם והעולם ולמדנו בתורתו איכות ברכתולנו שמו המיוחד לו לבר

  : העליונים החזקים ליראה מהם שמו יתברך

ובכיוצא בזה לא חלקו עלינו בעלי המחקר שהרי אפלטון החכם רבו של אריסטוטולוס 
שהעילה הראשונה , הפילוסוף הגדול אמר בספר העצמים העליונים דבר בשער אחד זה לשונו

נות אליה מן הספור ואמנם נלאו הלשונות מלספרה בעבור אחריתה לפי שהיא יותר עליו
למעלה על כל אחרית ואמנם יסופרו העלות אשר אורו מאור העלה הראשונה והיא שהעלה 
הראשונה תאיר עלולה והיא לא תאור מאור אחר לפי שהיא האור הגמור המוחלט אשר אין 

ואמנם היה זה לפי שאין . ון מעורר הספורובעבור זה היה האור הראש. למעלה ממנו אור
וכל דבר אמנם יודע מפגישת עלתו ואם היה הדבר עלה לבד ולא . למעלה ממנו עלה יודע בה

אם כן העלה הראשונה לא תסופר לפי שהיא עליונה יותר מן הספור ולא . עלול לא יודע
מחשבה והמחשבה והוא שהספור לא יהיה אלא בדבור והדבור בשכל והשכל ב. יגיענה הדבור

והעלה הראשונה למעלה מאלו הדברים כולם לפי שהיא עילה להם . בדמיון והדמיון בחושים
ומפני זה היתה בלתי נופלת תחת החושים והדמיון והמחשבה והשכל והדבורי ובעבור זה אינה 

  : מסופרת

 תחת או יהיה מדומה ויפול. ונאמר גם כן שהדבר אמנם או יהיה מורגש ויפול תחת החושים
או יהיה סר בלתי נופל תחת . הדמיון או יהיה עומד קיים על עניין אחד לא יסור ויהיה מושכל

והעלה הראשונה למעלה מהדברים השכליים העומדים . ההויה ויהיה נופל תחת המחשבה
. ולזה לא יפול עליה החוש ולא הדמיון ולא המחשבה ולא השכל. ולמעלה מהדברים הבלים

כי מה שהוא לעלול לעלה גם כן . ולה הראשון במין יותר נשא וחשובואמנם תקרא בשם על
  : אלא שהוא במין נכבד ונשא כמו שביארנו וגלינו עד כאן דברי החכם הנכבד אפלטון

' וכתבתי לך כל מה שכללו בשער אחד שלם מעניינים אלה להודיעך דעת הפילוסופים בשם ית
תכלית היחוד ' תם כפי חכמתם ויחדוהו יתעלבכל יכל' ואיך העמיקו לחקור ענייני הבורא ית

כפי סכל שכלם והוא חבר בשכלים ובעניינים אלו ספרים רבים והיה זה הנזכר אחד מהם וכלל 
ב שערים מעולים מאד כולם מלאים חכמות מופלאות והם ראוים לכל מקובל לדעתם "בו ל

דע מעלת חכמת ואז י. ובידיעתם תסתלק כל מבוכה מקובלת מלבו וגם לא חשודי כשרים



ויכיר מהות האדם . הקבלה האמיתית על המדומה או הנחשבת ולא יסתפק בדבר מן האמיתיות
' וכוחותיו ונפשו ושכלו ומהם ישיג המציאות והכל כפי יכלתו ובשכלו הנשפע עליו מהאלוה ית
. על ידי כל השכלים הנפרדים באמצעות השכל הפועל המוציא שכלו מן הכח אל הפועל

שבו השכלים אצלו והגלגלים עם היסודות שהם עולמו לעולם אחד אשר אלוהיו ולפיכך יח
  : ואלוהיהם כולם אחד

ואמנם על דרך האמת כי עניין הקבלה המיוחדת לאומתינו לא השיגה אחד מן הפילוסופים 
והיא סוד המדות האלוהיות המנהיגות מין האדם ואומתינו וקהילותיהם ואישיהם וסגולת 

כי זה נגלה לנו ממתן תורתינו שנתעלינו בה . ו ועמינו ולשוננו ומכתבינוקהילתנו ואומתינ
ביחוד על כל אומה ועל כל לשון ולנו השרש והעלים עם ענפיהם והפרי המובחר מכל פרי עם 

ת "ה שסודם בי"ו תקצ"ח שכל מחזור מתגלגל עליהם בסימן בי"ה עם הרמ"ג מצוות השס"תרי
ת "ג בסוד לעשו"ב תשצ"וכן סוד אי. ש"ת המקד"וד ביה הוא ס"ש השנ"ם כי סוד רא"עולמי

ב הוא סוד כולל שני המחזורים יחדיו "י טו"וכן סוד חותם כ. שהוא חותם מעשה בראשית
ב "שהוא סוד המולד לאחור כנגד אי. ו"א רפ"ם בסוד הי"א אלהי"ט וכן סוד ויר"ח י"בסוד כ

וכן . ה זכרי לדר דר"שמי לעלם וזה "ושניהם עדים על סוד ז. ג שהוא סוד המולד לפנים"תשצ
ה "י משותף עם ו"וכן סוד זכר. ה ימות השנה של השמש"ה מנהיג שס"י משותף עם י"סוד שמ

' של הקשר שביניהם כלומר וה זכרי ויה שמי רמז אל ו' והנה ו. ח אברי האדם"מנהיג רמ
ה "עמים וה פ"גם ו. ם"ל מאזני"ה מנהיזים מז"ה פעמים י"וכן י. שעות שהן רביע היום

  : ו"ה שמ"ה איש מלחמה יהו"וסימנם יהו. כי זה ראש התלי וזה זנבו. ה"ל טל"מנהיגים מז

ועל כן אמרתי לך . העליונים והתחתונים' וכל התורה הולכת על זו הדרך ובה מנהיג השם יתב
כי הפילוסופים לא ידעו דבר מזו ההנהגה וההשגחה האלהית המנהיגות הכל על דרך המדות 

י הצירופים ועל עניין מערכות אלו והדומים להם שהם כוללים ענייני הקבלה ועל סדר
כמו שרמזתי וגם ' ג'ב'ועל כן אומר כי א. ומביאים לשלמים לידי הדבור האלוהי מפי הגבורה

והבאים אחריהם הכל יורונו סתרי התורה שנעלמו מן הפילוסופים עם ' ה'ד'ג'ב'עם א' ד'ג'ב'א
. ין מצד ויתעבר יי ומידת רחמים מצד עטרת תפארת לעמוסי בטןסוד העבור הכולל מידת הד

ומאלה התאמת לבעלי הקבלה צדיק ורע לו שהוא רשע וטוב לו שהוא עניין מגלה ההשגחה 
הפרטית אשר הכחישוה הפילוסופים וגזרו דין העררה כי לא השיגו סוד גדול כזה לא יושג 

  : בשכל האנושי אבל גלתהו התורה בהעלמה חזקה

וע כי כל אות שבתורה וכל תיבה בתורה או נדברת תקבל כמה שנויי הבנות כל שכן עם ויד
דרכי הצירופים והגימטריאות ונוטריקון ותמורות וחלופין וחלופי חלופין ודומיהן שאז תתרחב 
הדרך יותר ויותר כמה אלפים ורבבות בכל נקודה ונקודה ומכל זו הדרך הכתבית והדברית 

 שמע ולא ידע שום פילוסוף דבר קטן או גדול ואילו שמעו לא היה והחשבית לא השיג ולא
מקבלו עד שהיה משליך תחילה כל מה שעלה בידו ויוצא מאצטגנינות שלו ושב לימי עלומיו 

  : ללמוד תורה חדשה

ואם כן אל יפלא המקובל כאשר יכחיש כל כי שהוא בלתי מקובל דרכי הקבלה האמיתיים כי 
מת כל שכן זאת האמת המיוחדת שאין אחריה אחרת להשגה לא כל אדם זוכה לדעת הא

האנושית ובה לבדה ידבר האלוה יתברך עם נביאיו באמצעות השכל הפועל עם כלי הדבור 
  : הנכתבים והנבטאים והנחשבים המצורפים והנחלפים

' ד'ג'ב'והורו צירופי השם המעוגל סוד ההנהגה כי א. ועל כן רציתי להודיעך איכותם בשלשתם
כולם דינם להכתב על צורת גלגלים ' י'ח'ו'ד'עם ב' ט'ז'ה'ג'גם א' י'ט'ח'ז'עם ו' ה'ד'ג'ב' אאו

ולפיכך כשתשמע ממני סוד גלגל השם או דרכו הדומה למרובע . עגולים וכן כל הצירופים



ששה על ארבעה או הארוך משלשתם תבין הצירופים כולם הנכתבים בזה הספר ובזולתו או 
  : ך אחת כללית לכולם אם יהיו בלי חקר וזו היא דרכם הכלליתשאינם נכתבים כי דר

דע שהצירוף הוא לעולם כפול כלומר דבור אחד ממנו הולך דרך פניו ודבור רחד כנגדו הולך 
ועל כן כל צירוף . דרך אחוריו עד שיהיה סדר מהלכו של זה הפך גמור מסדר מהלכו של זה

י ממנו עוד "גם חצ. ממנו מראה סדר פניוחצי . שבעולם נחלק תחילה לשני חלקים שווים
כי מן . ו הושיעה נא"י וה"ועל כן אנו אומרים בו אנ. ב נאמן"מראה סדר אחוריו ושם בן ע

ח שמות שסודם גם כן "גם כן ק, ד"ו ועד מנ"ומן וה. י"ח שמות שסודם חצ"ם ק"י ועד מו"אנ
 סוף כח חלוקם לדעת סוד וכן עד. ב לכל חלק"ועוד כמו שנחלק לשנים נחלק לשלשה ע. י"חצ

. ו שלם"והוא סוד יר. ר"וכולם בהם יחד סוד החבו. וסוד חלוקם מחבורם. חבורם מחלוקם
ד ואם "י אח"וכולם אדנ. ה לכל חלק"יהו. ו נחלק גם כן לשלשה חלקים"י וה"ולפיכך סוד אנ

א סימן ם שהו"פעמים מו' חבר שני הראשים עם שני הסופים ויבואו ג. כן מגלגולם תבין הכל
' או אמור ג' פעמים ג' ם כסימן האברים שסודם ד"בשם האחרון והם שלש פעמים אלהי

  : 'פעמים ד

  : י"אנ

  : ו"וה

  : ד"מנ

  : ם"מו

ב עד שיהיה כל "תיבות לכל י' ב אותיות שהם ד"ב אל י"ב מן י"וכך צריך לגלגל כל שם בו ע
ב "הנקראות שם אחד כאמרינו שם בן עב מלות "ב שהם ע"פעמים י' ו כלומר ו"סימן בכלל בי

י סודו "ואמנם השם הקיצון המצוד מעוגל שהוא אדנ. ב שמות גם כן וכמוהו השאר"וכולל ע
ויעלה , הכה שניהם זה על זה. ט"ח י"והוא גם כן כ. ה"ה אהי"יהו,ט"ו בי"ב והוא כ"י טו"כ

חברם ויעלה . ניתב פעם ש"ועוד הפכם והכה המכה במוכה והמוכה במכה ויעלה תקל. ב"תקל
  : ב"ר הזנ"ואזתקש. י ושניהם צועקים ואומרים תקבל תקבל"אדנ

ם "ת הזמני"בראשי. י"ודע כי שני המחזורים האלה הגדול והקטון מתנהגים על פי שם אדנ
על כן תמצא הראש ישר דבק אל זנב . ה"ח ז"ה מפת"ב וסודם יחד ז"ש וזנ"והם פתחי רא

א הוא משלים הפוך ראה איך נגלה מהלך התלי "יגול ינדי מתחיל ישר בע"כלומר אדנ. הפוך
והוא סוד אמרו יתברך בכללו ובפרטיו ויותר מזה להודיע שהשגחת השם . מהשמות האלה

ושהעניין . באישי מין האדם על צורת זרה ודחוקה ממחשבות הרופאים ומדעת הפילוסופים
מהם מצורפים ומהם נחלפים וכל התורה כולה שמותיו ' האלהי עמנו כולו תלוי בשמותיו ית

  : ועתה עיין בשמותיו אלה כפי סדרן פה ועיין במה שסודר כבר ותבין

  : אדני אדינ אניד אנדי אידנ אינד

  : ינדא נידא דינא ידנא נדיא דניא

הנה אלה הששה נגדיים והפכיים לששה שלפניהם והיה כל גלגולם שנים שנים פנים ואחור 
י אל "אלפין והצירוף מן דנ' אלפין וסופי אלה ו' י אלה וב וראש"ב ונשארו מהם י"וכולם י



י ראש וסוף והראש עם הזנב תמצאם עוד הפכיים מטור לטור ישרים לפי מקומם הראשון "דנ
  : ועיין בסדורם

  : 'נונין עם יודין ב' סופים ועוד אחריהם ב' ראשים ד' ד' ן ח"והנה עוד דלתי

  : דנאי יאנד

  : דאני ינאד נאדי ידאנ

  :  נאיד נדאי יאדנדיאנ

  : דאינ ניאד

ם "ם שהם הפכי"ר טבעי"ד בדרך ב"י ח"הנה מזה הסדר תבין שצריך לחברם תחילה כולם ב
ת "ת ומהם תדע שאין צור"ד שמו"ש לכ"ד שעות שהם שר"ם שהם רמז אל כ"ד אפי"וסודם כ

ין כמו ב לחשך ומוסיפין וגורע"ב לאור י"ואמנם נחלקו בחלוק השעות י. ת"האדם כי אם שמו
ויושג לנו זה מזה . כן בחלקי השנה לתקופותיה ושואל זה מזה ופורע זה מזה וקרא זה אל זה

ואם . ונבקש מהם איזה יבשר הזה או זה. ויתגלה זה מזה. ויעלם זה מזה. ויעיד לנו זה על זה
כי כל ישראל זה אל זה ערבים ולא לחנם מתקנאים זה בזה החתולים . שניהם כאחת טובים

יקנאו תוך . ם והעכברים מזון הצבים ובני אדם אוכלי לחם העצבים העשוי מן העשביםוהכלבי
. ועל כן לא יקצור רואה בעבים והשם יתקן לבות מחזיקי הכזבים. לבם החיות והכרובים

  : וישובו להאמין דברי הכתובים כי טוב השם לטובים ומנקה לשבים

ב "ד שמות הם מנהיגי אי" והראשון כב שמות"ודע כי הגלגל השני של השם המיוחד והוא י
צ "ר, א"ט תשצ"רפ. ב"ח תשצ"ז משלימים השעה וזה מוסיף וזה גורע רפ"ג והנה רפ"תשצ

ועוד ההפך זה גורע וזה מוסיף אבל בתחילה אחד אחד . 'ובין ז' והוא סוד גדול בין ג. צ"תש
ב "ח רפ"שצג ת"ז רפ"ד תשצ"ו רפ"ה תשצ"ה רפ"ו תשצ"ד רפ"ועוד יותר וכן תמיד תשצ

וחיוב גלגול הגלגל . והבן זה הסוד מאד כי ממנו תכיר ההויה וההפסד. פ"ת ר"א ת"ט אפ"תשצ
ותהיה חושק במושג על פי . תמיד מעת שנמצא ותכיר סוד החבור וסוד העבור וסוד הטבור

השמות וגלגוליהם אבל לעולם לא תסור מן הסדר עד שתהיה בקי בו מאד וחכם גדול 
  : במערכותיו

וחשוב כי הכל שלך וחומר . ר היותך שלם בו שוב אל גלגולי צירופיו כאשר יזדמן לךואח
שבעים לשונות בעטך ובידך לכתוב מהם מה שתרצה ולהניח מה שתרצה כמלך שכל מזונות 

והחכם . חפצו מובנים לפניו בשולחנו ומתפרנס מהם ממה שיתאוה ומניח מהם מה שלא ירצהו
 שחומר הדבור כולו בפיך ובמבטאך שגור מצוי תמיד ואתה וכן תחשוב. בוחר במובחר תמיד

מבינו כרצונך ומהפך צורותיו הישנות ומחדש בו הבנות חדשות מובנות אצלך ולא יבינם 
וחומר המבטא הזה . זולתך ואפילו אם תפרשם לו בכל לשון ובכל פירוש מבואר ומפורש

קבלה בהיות אשתך הטהורה אצלך ברשותך לתת בו איזו צורת הבנה שתרצה כי הוא מוכן ל
נקיית הדעת מוכנת לך למלאות תאותך עמה בכל עת שתרצה וחומר המחשבה השכלית דוחק 
את לבך לתת בו צורת שכל חושק להפרד משאר חומרי העולם ולהדבק בצורתו להתקיים בה 

ועל כן צריך שלא תתרשל . וזה החומר מוכן לך להחיותך. בפרט בקיום צורת הכוכב בעצמו
ובו תדבק ובשמו תשבע ועמו תשא ותתן , כי זה לבדו הוא שלך. בו צורה הראויה לומתת 

וישאלך והשיבהו דעת כי הוא אמיתת . ושאלהו וישיבך מלין. תמיד והגית בו יומם ולילה



והשתכל בו וישתכל בך ותבין שבלעדו לא תתנועע ברצון ומחשבותיך בו . חומרך הראשון
  : יהיו לך לבדך ואין לזרים אתך

ל המחשבה הלבבית השכלית באיכות גלגלי "וזו היא הדרך המביאה נפשך להיות נביאה ר
וכבר חשבו רבים שהשיגו במחשבתם הזכה מתוך דרך . צירוף האותיות הכלליים והפרטיים

ל שקבלו מהשכל הפועל שפע "והאמת אתם כי בה התחכמו אך לא נתנבאו ר. הציור השכלי
כי היא אמיתת הנבואה . יעו עד מעלת קבלת הדבור מאתוחכמה והוראת המציאות אבל לא הג

  : ומהותה כמו שרמזנו למעלה

ולא יראנו מאיש ולא . 'ועתה פה גלינו כל הדרך מבוארת כי חשקנו בשם וסמכנו עליו ית
ואחר שעלתה כוונתינו בידינו וכתבנו מה שרצינו . ולא חששנו למכחיש. פחדנו ממבאיש

נודה ונשבח ליי אלהי ישראל על . בסתרי חכמת הקבלה. פרלכתבו בזה הספר הנותן אמרי ש
למען ספר שמו בכל . גם הביאנו עד הלום והעלנו לשמי ערץ. חסדו ועל טובו שעזרנו עד כה

. יזכנו למען רחמיו הרבים מהרה. והשם שזכנו לכך לכבוד שמו ה גדול הגבור והנורא. הארץ
. לקיים שם כל המצוות שבתורה. רהעם כל ישראל בעלי החב. לראות בניין בית הבחירה

  : אמן נצח סלה ועד. ונשכון שם באהל מועד

  : אמרי שפר נתנו עצה

  : לדעת סוד זה הנמצא

  : בם הסופר מצא חיים

  : מפי כל הארץ נפצה

  : גוף גן עדן עם כל עציו

  : נטעה לבם פיהן רצה

  : דבור הוליד רוח קדשו

  : סתרי לבו הוציא חוצה

  : האיר אורו מאור שמשו

  : עין לב מח מר קרצה

  : ולזיו אורו בנתיב ספרי

  : פי משנה לו רץ במרוצה

  : זרח שמשי כי מפי צץ

  : ציץ רמז חידה ומליצה

  : חסד משפט וצדקה לי



  : קץ בא הקץ לקץ היקיצה

  : טהר לבי מלאך הוא

  : רוב אחד מזה מקצה

  : ידי גברה על כל אחי

  : שלטה נפשי כאשר חפצה

  : כתר עליון שם על ראשי

  : תפארת שם פיהו פצה

  : תורת השם חשקה נפשי כלת יבם נעלו חלצה

  : שם הקדש קדש רוחי יען שלם כפל מחצה

  :  רים כביצה-רוחי מרוה חן נתהוה טוריו כדו

  : קורא בשמו ימצא עמו חדוה רינה גילה דיצה

  : צור הצורים צר בו צורות זרע חמר עסה מצה

  : בו ויגדור גדר כל פרצהפתוחי חתם חתם 

  : עניין צירוף האותיות הוא לו בא בר לנוצה

  : סדר באיש סדרי עולם דרכי אפיו בשמו מצה

  : נפח בהם נשמת חיים גלמו ברא מוטל ארצה

  : מבטן אם ערום יצא ברך על פיו חקי מוצא

  : לדעת סוד זה הנמצא אמרי שפר נתנו עצה

  : ו איש כופרכל איש מכחיש חכמת ספר הוא איש סכל א

  : לא יהיה איש חכם סופר עד שיבין אמרי שפר
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